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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0730434-18.2018.11.0001

 PROCESSO Nº:

 800154-43.2017.8.05.0074

COMARCA:

 DIAS D’ ÁVILA-BA

REQUERENTE (S):

 JOSE DANIEL SILVA JUNIOR e PATRICIA CRISTINA GONÇALVES 

MACHADO

Vistos, etc.

Cumpra-se o mandado judicial, devendo o Cartório Extrajudicial encaminhar 

a presente Diretoria a certidão devidamente averbada no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se a Serventia via malote digital

 Após o retorno do mandado de averbação, informe ao respectivo Juízo o 

cumprimento da ordem arquive-se o presente expediente.

 Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0730315-57.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 OTTO CESAR BARBOSA JUNIOR

ADVOGADO(A):

 RICARDO BASSO OAB/MT 12.739

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judicial proposto por OTTO 

CESAR BARBOSA JUNIOR em benefício próprio, em relação à Guia nº 

10679 sob o fundamento recolhimento indevido.

Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 10679 

arrecadada no valor de R$ 42.098,67 (quarenta e dois mil noventa e oito 

reais e sessenta e sete centavos).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao processamento da 

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Portaria

PORTARIA Nº 10/2018-GAB.

A Excelentíssima Senhora Doutora ADAIR JULIETA DA SILVA, Juíza 

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

no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que as audiências a que se refere o art. 334 do CPC são 

realizadas pelo CEJUSC da Capital, e que nos dias 24, 25 e 26 de outubro 

de 2018, no horário de 08:00 às 13:00 horas, foram agendadas as 

respectivas audiências pelas Varas Cíveis da Comarca da Capital, 

abrangendo processos de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT,

RESOLVE:

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

Médico Data

Drª CYNARA MONIZ FIGUEIRA, CRM 4247/MT, 24 de outubro de 2018

Dr. REINALDO PRESTES NETO, CRM 5329/MT, 24 de outubro de 2018

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM 7922, 25 e 26 de 

outubro de 2018

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM 1958/MT, 25 e 26 de outubro de 

2018

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

conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT.

§2º - A remuneração dos peritos será custeada pela Seguradora Líder 

DPVAT, à razão de R$ 300,00(trezentos reais) por avaliação médica 

realizada.

§3º - Após a finalização dos trabalhos, será emitida certidão atestando o 

número de avaliações médicas realizadas pelos médicos avaliadores, 

conforme anexo I.

§4º - O pagamento dos honorários periciais será feito mediante depósito 

em conta judicial junto ao SISCONDJ, vinculado a processo incluso nesta 

sessão de audiências de conciliação, a ser indicado pela Juíza 

Coordenadora da CEJUSC da Capital.

§5º - A Seguradora Líder DPVAT deverá realizar os depósitos dos 

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

Seguradora, da totalização das avaliações, através de ofício emitido pela 

Magistrada Coordenadora da CEJUSC, indicando o número do processo 

cujo depósito deverá ser realizado.

§6º - Efetuado o depósito dos honorários periciais na forma preconizada 

no parágrafo anterior, o levantamento dos valores será realizado através 

de Alvará Judicial – TED, a ser expedido pela Vara Cível por onde tramita o 

processo mencionado no parágrafo anterior.

2 – DETERMINAR à Sr. Gestora que disponibilize as salas para a 

realização das perícias, solicitando, se necessário, apoio logístico da 

Direção do Fórum.

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

4 - Publique-se.

 Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

 ADAIR JULIETA DA SILVA, Juíza de Direito

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 515/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta no expediente CIA nº. 

0727990-12.2018.8.11.0001, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº. 493/2018-GRHFC de 

03/10/2018.

Artigo 2º - LOTAR o(a) servidor(a) ANTÔNIO FERNANDO PIMENTEL DE 

MAGALHÃES , matrícula nº. 24449, Técnico Judiciário, na Central de 

Distribuição, a partir de 08/10/2018.

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

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

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 518/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o usufruto de 05 (cinco) dias de compensatórias, pelo 

Gestor Judiciário Franck Robson de Oliveira, matrícula nº. 23454, do(a) 

Secretaria - 9ª Vara Criminal - Esp. Delito Tóxico - Comarca da Capital - 

S D C R ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0730326-86.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARA LUCIA DE ARAUJO RODRIGUES , 

matrícula nº. 5956, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 9ª Vara 

Criminal - Esp. Delito Tóxico - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a 

função de confiança de Gestor Judiciário, no período de 15/10/2018 a 

19/10/2018 (compensatória).

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

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

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT
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PORTARIA Nº. 519/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0728700-32.2018.8.11.0001, RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) SAMIHA GALVIN MOHAMAD FERNANDES, 

matrícula nº. 24495, Analista Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 05/11/2018.

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

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

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 520/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0730654-16.2018.8.11.0001, RESOLVE:

AUTORIZAR o (a) servidor (a) SUZANA NUNES PARAGUASSU , matrícula 

nº. 29898, Assessor de Gabinete I, para desempenhar, em substituição, 

as funções do cargo comissionado de Assessor Técnico Jurídico, no 

Gabinete da MMª. Juíza da 2ª Vara Bancária da Comarca de Cuiabá - Drª. 

Rita Soraya Tolentino de Barros, no período de 09/10/2018 à 09/03/2019 

(licença maternidade), durante o afastamento da titular Milena Tieme 

Iwashita Salgueiro, matrícula nº. 31063, nos termos da Instrução 

Normativa nº. 02/2015-PRES.

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

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

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1036286-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ODENIL RAMOS DE ASSUNCAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1036286-24.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com 

os documentos indispensáveis a propositura da ação. Intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Com a 

juntada da manifestação, intime-se a Administradora Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Após, conclusos. Defiro o os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1032914-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA HF LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1032914-04.2017.8.11.0041 AGROPECUARIA HF LTDA MOVIMENTO DOS 

SEM TERRA - MST Certifico que, nos termos do Provimento nº 56/2007- 

CGJ, ITEM 8.1.1, e com fundamento nas resoluções 4/2007 - DGTJ e 

2/2007 - OE e nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE 

AUTORA para, nos termos do § 1° do art. 1,218 da CNGC, apresentar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou 

via e-mail, no formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais. 2018-10-22

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016674-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

ADRIANO CASO BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem-se acerca da Petição 

da Denunciada a Lide: Bradesco Seguros - Id. 16042584 a Id. 16042590, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021986-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MILTON DE SOUZA SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1011965-22.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

AURELIO FONTES SHARP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USTULIN MULTIMARCAS (REQUERIDO)

LAURO MIYASATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MURILO USTULIN (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

agendamento da data para a instalação dos trabalhos periciais, consoante 

petição do perito judicial de Id. 16033236. Data: 07/11/2018 Horário: 09:30 

horas. Local: Rondo Mobilismo. Endereço: Rua dos Beija Flores, Lote 10, 

Bairro: Parque Ohara, Cidade: Cuiabá/MT CEP 7808-470.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035944-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JORGE SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1035944-13.2018.8.11.0041 REGINALDO 

JORGE SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 08h16, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 19 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035944-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JORGE SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1035944-13.2018.8.11.0041 REGINALDO 

JORGE SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 08h16, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 19 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035523-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES FRANCO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1035523-23.2018.8.11.0041 RODRIGO 

FERNANDES FRANCO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 11h28, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 
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contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035523-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES FRANCO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1035523-23.2018.8.11.0041 RODRIGO 

FERNANDES FRANCO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 11h28, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035844-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA SLVA MENDES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1035844-58.2018.8.11.0041 JUAREZ DA 

SLVA MENDES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 18 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035844-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA SLVA MENDES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1035844-58.2018.8.11.0041 JUAREZ DA 

SLVA MENDES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 18 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019068-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028209-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GUIMARAES BORGES (AUTOR(A))

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021443-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MIRIAN MIRANDA SUZUKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036036-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036036-88.2018.8.11.0041 MARLUCE 

BENEDITA DA SILVA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 08h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 19 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036036-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036036-88.2018.8.11.0041 MARLUCE 

BENEDITA DA SILVA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 08h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 19 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012582-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (ADVOGADO(A))

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012582-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT REQUERIDO: 

VALDIRENE LEITE DA SILVA Tendo em vista a certidão de Id. 15743796, 

designo nova audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, 

às 08:30h, Sala: Conciliação 04. Cite-se Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

18 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012582-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (ADVOGADO(A))

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012582-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT REQUERIDO: 

VALDIRENE LEITE DA SILVA Tendo em vista a certidão de Id. 15743796, 
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designo nova audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, 

às 08:30h, Sala: Conciliação 04. Cite-se Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

18 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007483-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR(A))

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007483-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO RODRIGUES DA CUNHA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARCELO RODRIGUES DA 

CUNHA, em desfavor de LIBERTY SEGUROS. Alega a parte autora que o 

Sr. José Anibal de Mato Filho contratou um seguro junto à requerida 

(apólices 3154093565 ou 3154093543), para a cobertura do veículo de 

sua propriedade, o GOL NOVO TRACK MCV FLEX, Ano/Modelo 

2017/2018, placa QCO-8138, chassi nº 9BWAG45UXJT046363, de cor 

BRANCA, com prazo estipulado de 29/09/2017 a 29/09/2018. Em 

05/10/2017 o Sr. José vendeu o referido veículo ao autor, sendo este hoje 

o legítimo proprietário do bem. Ocorre que em 09/11/2017 o veículo foi 

furtado e, feito o sinistro, a requerida se recusa a pagar a indenização, 

sob a alegação de que o contrato de seguro firmado previa a perda dos 

direitos e garantias à cobertura caso o veículo fosse transferido a terceiro 

e o fato não fosse comunicado em 30 (trinta) dias à seguradora. Assim, 

pugna pela concessão da tutela de urgência para que se determine à 

Requerida o custeio do aluguel de um veículo ao autor, tendo em vista que 

somente com a indenização poderá adquirir outro veículo. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência dos requisitos da medida pretendida. Tenho como inviável nessa 

fase processual condenar a requerida ao custeio de um automóvel ao 

autor, na medida em que se trata de matéria vinculada ao mérito da causa, 

que será aferido durante a instrução probatória, não sendo possível, 

neste momento de cognição sumária. Destarte, prudente que se aguarde o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Assim, ausente um dos requisitos, o indeferimento do 

pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 28 de janeiro de 2019, às 12:30h – Sala: Conciliação 02, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035224-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIA DE PAULA SANTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035224-46.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIA DE PAULA SANTINI REQUERIDO: CLARO S/A 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/01/2019, às 08h30 – Sala: Conciliação 04, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035224-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIA DE PAULA SANTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035224-46.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIA DE PAULA SANTINI REQUERIDO: CLARO S/A 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/01/2019, às 08h30 – Sala: Conciliação 04, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 
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que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037810-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR(A))

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037810-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME RÉU: L. P. 

ENGENHARIA EIRELI A parte autora efetuou o recolhimento das custas, 

conforme comprovante de ID 12949724. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 22/01/2019, às 

08h30 – Sala: Conciliação 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031677-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL (ADVOGADO(A))

SONIA DAUFEMBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSO MANOEL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031677-95.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA DAUFEMBACH REQUERIDO: ADILSO MANOEL DE 

ALMEIDA Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c.c PERDAS E 

DANOS c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO, 

ajuizada por SÔNIA DAUFEMBACH, em desfavor de ADEILSON MANOEL 

DE ALMEIDA. Afirma a parte requerente que convivia em união estável 

com o requerido, sendo que na ocasião da dissolução ficou acordado que 

o mesmo ficaria com o veículo que se encontra em nome da autora, qual 

seja, marca: Fiat, modelo: Strada Fire/Flex, placa: NPG 3473 MT, ano: 

2011/2012, cor: vermelha, Chassi: 9BD27803MC4715359. 

Convencionou-se entre as partes que o Requerido quitaria a importância 

total de R$ 19.525,92 (dezenove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e 

noventa e dois centavos), nas condições e vencimentos estipulados, 

incluindo o pagamento das parcelas do financiamento existente junto a 

instituição financeira, sendo 57 parcelas de R$ 342,56 (trezentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), bem como, multas, 

IPVA, licenciamento e outros débitos que viessem a ocorrer após 

assinatura do contrato. Ocorre que o requerido somente adimpliu 01 (uma) 

das 11 (onze) parcelas fixas e sucessivas de R$ 342,56 (trezentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), permanecendo 

inadimplente quanto aos demais valores, o que acarretou o ajuizamento de 

execução pela administradora de consórcio, com um débito atualizado de 

R$ 16.570,44 (dezesseis mil e quinhentos e setenta reais e quarenta e 

quatro centavos). Além do débito com o consórcio, existem débitos de 

IPVA e multas que ainda se encontra em nome da autora e até o presente 

momento não foram quitados, totalizando o valor de R$ 4.404,13 (quatro 

mil quatrocentos e quatro reais e treze centavos). Assim, não restou outra 

alternativa senão o ajuizamento da ação pleiteando em sede liminar a 

busca e apreensão do veículo e a inserção de restrição no Sistema 

RENAJUD. Com a inicial vieram documentos. Decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, o pedido liminar merece prosperar frente à presença dos requisitos 

da medida pretendida. Observo do instrumento particular de dissolução de 

união estável que o veículo apontando na inicial ficou com o requerido, 

tendo este à incumbência de assumir as parcelas do consórcio, 

transferência do veículo e pagamento dos impostos, multas, etc. Veja-se 

também que restou demonstrada a inadimplência do réu, visto que a autora 

está sofrendo uma ação de execução movida pela administradora de 

consórcio, além de não ter efetuado o pagamento dos débitos com 

impostos e multas. Assim, a verossimilhança das alegações da parte 

requerente evidencia a probabilidade do direito invocado. Quanto ao perigo 

de dano e sua irreparabilidade é manifesto, pois a parte ré não transferiu o 

veículo para o seu nome e encontra-se na posse do bem, podendo o 

veículo vir a sofrer danos e até mesmo se envolver em acidentes, além 

das infrações de trânsito cometidas e o inadimplemento do contrato de 

financiamento, prejudicando sobremaneira a parte autora. Por outro lado, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, 

para determinar a Busca e Apreensão do veículo marca: Fiat, modelo: 

Strada Fire/Flex, placa: NPG 3473 MT, ano: 2011/2012, cor: vermelha, 

Chassi: 9BD27803MC4715359, bem como inserir restrição junto ao 

Sistema RENAJUD, consoante extrato em anexo. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência designada para o dia 10/12/2018, às 9h, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031677-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL (ADVOGADO(A))

SONIA DAUFEMBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSO MANOEL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031677-95.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA DAUFEMBACH REQUERIDO: ADILSO MANOEL DE 

ALMEIDA Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c.c PERDAS E 

DANOS c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO, 

ajuizada por SÔNIA DAUFEMBACH, em desfavor de ADEILSON MANOEL 

DE ALMEIDA. Afirma a parte requerente que convivia em união estável 

com o requerido, sendo que na ocasião da dissolução ficou acordado que 

o mesmo ficaria com o veículo que se encontra em nome da autora, qual 

seja, marca: Fiat, modelo: Strada Fire/Flex, placa: NPG 3473 MT, ano: 

2011/2012, cor: vermelha, Chassi: 9BD27803MC4715359. 

Convencionou-se entre as partes que o Requerido quitaria a importância 

total de R$ 19.525,92 (dezenove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e 

noventa e dois centavos), nas condições e vencimentos estipulados, 

incluindo o pagamento das parcelas do financiamento existente junto a 

instituição financeira, sendo 57 parcelas de R$ 342,56 (trezentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), bem como, multas, 

IPVA, licenciamento e outros débitos que viessem a ocorrer após 

assinatura do contrato. Ocorre que o requerido somente adimpliu 01 (uma) 

das 11 (onze) parcelas fixas e sucessivas de R$ 342,56 (trezentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), permanecendo 

inadimplente quanto aos demais valores, o que acarretou o ajuizamento de 

execução pela administradora de consórcio, com um débito atualizado de 

R$ 16.570,44 (dezesseis mil e quinhentos e setenta reais e quarenta e 

quatro centavos). Além do débito com o consórcio, existem débitos de 

IPVA e multas que ainda se encontra em nome da autora e até o presente 

momento não foram quitados, totalizando o valor de R$ 4.404,13 (quatro 

mil quatrocentos e quatro reais e treze centavos). Assim, não restou outra 

alternativa senão o ajuizamento da ação pleiteando em sede liminar a 

busca e apreensão do veículo e a inserção de restrição no Sistema 

RENAJUD. Com a inicial vieram documentos. Decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, o pedido liminar merece prosperar frente à presença dos requisitos 

da medida pretendida. Observo do instrumento particular de dissolução de 

união estável que o veículo apontando na inicial ficou com o requerido, 

tendo este à incumbência de assumir as parcelas do consórcio, 

transferência do veículo e pagamento dos impostos, multas, etc. Veja-se 

também que restou demonstrada a inadimplência do réu, visto que a autora 

está sofrendo uma ação de execução movida pela administradora de 

consórcio, além de não ter efetuado o pagamento dos débitos com 

impostos e multas. Assim, a verossimilhança das alegações da parte 

requerente evidencia a probabilidade do direito invocado. Quanto ao perigo 

de dano e sua irreparabilidade é manifesto, pois a parte ré não transferiu o 

veículo para o seu nome e encontra-se na posse do bem, podendo o 

veículo vir a sofrer danos e até mesmo se envolver em acidentes, além 

das infrações de trânsito cometidas e o inadimplemento do contrato de 

financiamento, prejudicando sobremaneira a parte autora. Por outro lado, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, 

para determinar a Busca e Apreensão do veículo marca: Fiat, modelo: 

Strada Fire/Flex, placa: NPG 3473 MT, ano: 2011/2012, cor: vermelha, 

Chassi: 9BD27803MC4715359, bem como inserir restrição junto ao 

Sistema RENAJUD, consoante extrato em anexo. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência designada para o dia 10/12/2018, às 9h, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007483-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR(A))

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007483-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO RODRIGUES DA CUNHA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARCELO RODRIGUES DA 

CUNHA, em desfavor de LIBERTY SEGUROS. Alega a parte autora que o 

Sr. José Anibal de Mato Filho contratou um seguro junto à requerida 

(apólices 3154093565 ou 3154093543), para a cobertura do veículo de 

sua propriedade, o GOL NOVO TRACK MCV FLEX, Ano/Modelo 

2017/2018, placa QCO-8138, chassi nº 9BWAG45UXJT046363, de cor 

BRANCA, com prazo estipulado de 29/09/2017 a 29/09/2018. Em 

05/10/2017 o Sr. José vendeu o referido veículo ao autor, sendo este hoje 

o legítimo proprietário do bem. Ocorre que em 09/11/2017 o veículo foi 

furtado e, feito o sinistro, a requerida se recusa a pagar a indenização, 
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sob a alegação de que o contrato de seguro firmado previa a perda dos 

direitos e garantias à cobertura caso o veículo fosse transferido a terceiro 

e o fato não fosse comunicado em 30 (trinta) dias à seguradora. Assim, 

pugna pela concessão da tutela de urgência para que se determine à 

Requerida o custeio do aluguel de um veículo ao autor, tendo em vista que 

somente com a indenização poderá adquirir outro veículo. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência dos requisitos da medida pretendida. Tenho como inviável nessa 

fase processual condenar a requerida ao custeio de um automóvel ao 

autor, na medida em que se trata de matéria vinculada ao mérito da causa, 

que será aferido durante a instrução probatória, não sendo possível, 

neste momento de cognição sumária. Destarte, prudente que se aguarde o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Assim, ausente um dos requisitos, o indeferimento do 

pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 28 de janeiro de 2019, às 12:30h – Sala: Conciliação 02, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015050-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015050-16.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para impugnar a contestação. Em seguida, visando ao saneamento 

e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto 

nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036122-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA ELISA BORGES PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036122-59.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de carta precatória extraída de ação judicial proposta em desfavor de 

Município de Cuiabá, todavia, os autos foram distribuídos para esta Quinta 

Vara Cível. No entanto, a causa não é de competência desta unidade 

Judiciária, razão pela qual declino a competência para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca, nos termos da 

Resolução N° 11/2017-TP. Redistribua-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035863-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035863-64.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de carta precatória extraída da Ação de Obrigação de Fazer movida por 

Wanderley Pereira de Souza em desfavor de DETRAN (Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso) e Estado de Mato Grosso, todavia, os 

autos foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. No entanto, a causa 

não é de competência desta unidade Judiciária, razão pela qual declino a 

competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca, nos termos da Resolução N° 11/2017-TP. Redistribua-se. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008940-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ DE FREITAS FARIA (REQUERENTE)

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSEANDRA MATTOS RULIM (REQUERIDO)

FERNANDO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

RONILTO RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO(A))

ULTRACENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008940-35.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A decisão 

anterior (ID: 13699079) não foi integralmente cumprida. Assim, cumpra-se 

imediatamente. Colha-se parecer do Ministério Público. Cuiabá, 22 de 
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outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036289-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DE JESUS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036289-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de 

urgência proposta por Joilson de Jesus Pereira de Souza contra Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A, qualificadas nos 

autos. O autor relata que é o responsável pela Unidade Consumidora 

6/2249160-9, e a partir do ano de 2015 a ré começou a emitir faturas de 

cobranças em valores acima do real consumo do imóvel, o que ensejou o 

não pagamento das obrigações, diante da ausência de condições 

financeiras. Assim, por não concordar com os valores cobrados ajuizou 

ação perante o Segundo Juizado Especial Cível para discutir os débitos de 

novembro de 2015 a dezembro de 2016, sendo a ação julgada 

improcedente, pois, segundo a sentença, os valores estavam de acordo 

com o consumo. Alega que em 27 de setembro teve suspenso o 

fornecimento de energia elétrica para sua Unidade Consumidora e postula 

a concessão da medida liminar, com a determinação à ré para que 

restabeleça o serviço de fornecimento de energia em sua unidade 

consumidora. É o relatório. Decido. Por esta via, pretende o autor a 

concessão de antecipação de tutela para que a ré reestabeleça o 

fornecimento de energia elétrica em sua UC, ao argumento de que os 

valores cobrados de novembro de 2015 a dezembro de 2016 são 

abusivos. In casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova 

sistemática processual, diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

elementos suficientes que comprovem a probabilidade do alegado direito 

do autor. Afinal se trata de débitos em aberto e referente ao período de 

novembro de 2015 a dezembro de 2016, inclusive, já havendo sentença 

declarando exigíveis as referidas cobranças, como alegado pelo próprio 

autor. Embora o autor defenda que a suspensão é ilegal, o prestador de 

serviços públicos pode suspender o fornecimento de energia elétrica em 

razão de débito pretérito do destinatário final do serviço (Recurso Especial 

1.412.433/RS, Tema 699/STJ). Por fim, não restou demonstrada a 

suspensão dos serviços e tampouco a ilegalidade do suposto corte, uma 

vez que, conforme consta dos autos, o autor está inadimplente com a sua 

obrigação. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita ao autor. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 29/01/2019 às 11:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030993-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

UELTON FLORENTINO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 19 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012924-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO JOSE ALVES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010065-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ISRAEL BENEDITO DE LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014502-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ANTONIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010419-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARCIONEI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034176-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM (REQUERENTE)

DELIA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDO LUIZ PIRAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSA ANTUNES DIAS OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, 

no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034201-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNY DE SOUZA TOLEDO (AUTOR(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a Autora 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Intime-se a parte autora para que 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na realização, ou 

não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do 

Novo Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034319-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o endereço eletrônico de ambas as partes, 

conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. No mesmo prazo acima assinalado, intime-se o Requerente para 

que apresente fundamentação acerca da presença dos requisitos legais 

exigidos, sob pena do indeferimento do pedido de tutela de urgência 

contido na lide. Com base no art. 99, §2º do CPC, intime-se a parte 

Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo 

aos autos cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda e/ou os 03 (três) últimos extratos de suas contas bancarias, sob 

pena de indeferimento da gratuidade judicial. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033927-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA EMILIANA ROSA GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a Autora 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Intime-se a parte autora para que 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na realização, ou 

não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do 

Novo Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o endereço eletrônico de ambas as partes ou que manifeste a 

impossibilidade de informa-los, conforme estabelece o art. 319, II c/c §2º, 

do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031888-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (REQUERENTE)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)
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AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DE CUIABA - ARSEC (REQUERIDO)

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO 

DE CUIABA (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: 

Súmula 481 STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica 

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. Considerando que a Requerente não 

trouxe com a inicial nenhuma prova neste sentido, nos termos do artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, determino que a parte Requerente 

emende sua inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o 

preenchimento dos pressupostos para deferimento do benefício 

pretendido, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014422-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIR ADOLFO WILLRICH (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011579-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SOUZA BRITO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009830-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025500-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DE MELO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026348-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FRANCIELLE SANTANA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023281-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006229-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

SILVIO AMADEU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA Oficial de Justiça: ZONA 01 Diligência: GRATUITO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE 

SABO MENDES PROCESSO n. 1006229-23.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $30,000.00 ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, Ato / Negócio Jurídico]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: SILVIO AMADEU 

Endereço: AVENIDA SECUNDÁRIA V, 51, QUADRA 106, TIJUCAL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78088-400 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

LIMINAR: 1 - Nos termos do artigo 380 da CNGC, INTIME-SE a parte 

Requerida POR MANDADO a ser cumprido POR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA, determinando o cumprimento integral da decisão liminar, no 
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prazo de 24h(vinte e quatro horas), no sentido de promover o 

RESTABELECIMENTO do fornecimento de energia elétrica na UC 

n.6/417502-2, sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista nos artigo 

77, IV, §1º e seguintes, artigo 497 e artigo 498 do CPC, improbidade 

administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92), penais (caracterização de 

crime de desobediência – art. 330, do Código Penal) e administrativas; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012622-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA CEZAR (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013907-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ZOEMAR DENIS VALERIO ESPINOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010458-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA RIBEIRO MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011574-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ELISCLEIA PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013254-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE CHAVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013877-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012908-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

JOAO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011147-70.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010540-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ELIZABETH KETINI RODRIGUES VILALBA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010710-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VALERIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010723-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

F. F. M. (AUTOR(A))

MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024711-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024711-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Acerca da assistência 

judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que 

tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito 

no benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento 

das custas e despesas processuais. No caso em exame, embora a vasta 

argumentação contida na exordial, verifica-se que o Requerente é 

advogado atuante nesta capital e possui inúmeros processos contra o 

Banco do Brasil, fato este incontroverso nos autos, presumindo que o 

mesmo patrocinava diversas causas e possui condições financeiras para 

arcar com as custas e taxas judiciais, ainda mais porque o valor da causa 

não é alto. Além disso, o imposto de renda do Requerente (id n. 14594457) 

demonstra a existência de investimentos em ações e previdência privada, 

além de outros inúmeros bens e consórcio de grande monta. Salienta-se, 

ainda, que a declaração de pobreza possui presunção relativa de 

veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando 

houver elementos em sentido contrário, como na hipótese. Nesse sentido: 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Consigno, por 

fim, que o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido àqueles 

que dele realmente necessitam, a fim de garantir o acesso à justiça nos 

termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o que não é o 

caso dos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de Justiça Gratuita 

postulado pelo Requerente, pois não vislumbro a falta de condições 

financeiras para arcar com as custas do processo. Intime-se o 

Requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027495-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

LEONNARDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027495-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONNARDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA RÉU: VIACAO SAO LUIZ LTDA 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 22 de janeiro de 2019, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 
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processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019929-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

SUELI COUTO FALBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI CEBALD (INVENTARIADO)

INÊS CEBALD RIBEIRO (INVENTARIADO)

ENOS PREHEN DA SILVA (INVENTARIADO)

NEZITA APARECIDA PREHEN DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019929-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA, SUELI COUTO FALBO INVENTARIADO: 

NEZITA APARECIDA PREHEN DA SILVA, ENOS PREHEN DA SILVA, INÊS 

CEBALD RIBEIRO, FRANCIELI CEBALD Vistos etc. Recebo as emendas à 

inicial de id n. 9067922 e 12599754, com seus documentos. Defiro a 

assistência judiciária gratuita ao Requerente, na forma pleiteada (id n. 

9067922), nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 22 

de janeiro de 2019, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Citem-se os Requeridos, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O 

Requerente será intimado na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, CPC). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034445-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA GALCEZ LAVAGNOLI LAGNI (EMBARGANTE)

MARCO BUSS FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELIEL MARCOS LAGNI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. De início, considerando que o mandado de citação dos 

Executados, ora Embargantes, foi juntado aos autos de Execução número 

1028428-73.2017.8.11.0041, pelo oficial de justiça no dia 18/09/2018 (ID 

15409800, ID 15409836 e ID 15410154), o início do prazo para oposição 

dos presentes Embargos à Execução se deu em 19/09/2018 e o final em 

09/10/2018, mesma data do ajuizamento da presente lide. Assim sendo, 

sendo tempestivo, recebo os presentes Embargos à Execução. Intime-se o 

Embargado para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil). Com a resposta, 

havendo alegação de preliminares, intime-se o Embargante para que se 

manifeste. No que atine ao pedido de suspensão da Execução de número 

1028428-73.2017.8.11.0041 em apenso, observo que os Embargantes 

indicaram bens a penhora por meio da petição de ID 15494746, portanto, 

entendo que a supracitada lide estará garantida após as penhoras a 

serem efetivas no veículo e imóvel dados em garantia, naquele feito. Logo, 

o deferimento do pleito é medida adequada ao caso presente. Sendo 

assim, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, 

suspendo a ação executiva de número 1028428-73.2017.8.11.0041, 

devendo apenas ser cumprida as penhoras dos bens indicados naqueles 

autos. Por fim, concedo aos Embargantes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Translade cópia da presente para a Execução em apenso (número 

1028428-73.2017.8.11.0041), após, a secretaria deverá expedir o Termo 

de Penhora do Imóvel dado em garantia no supracitado feito, após, venha 

a referida Execução conclusa para a efetivação da penhora sobre o 

veículo através do Renajud. Proceda o cadastramento do Advogado do 

banco Embargado, observando os dados da Ação de Execução número 

1028428-73.2017.8.11.0041, em apenso. Cumpra-se. Intimem-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034637-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAYSA MILLENA DE MATTOS LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Maysa Millena de Mattos luz ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face 

de Iuni Unic Educacional Ltda, ambas qualificadas nos autos. A 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinada a suspensão das cobranças dos boletos nos valores de 

R$2.498,18 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito 

centavos), R$2.498,18 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e 

dezoito centavos), R$2.489,07 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove 

reais e sete centavos) e R$7.333,45 (sete mil trezentos e trinta e três 

reais e quarenta e cinco centavos), que a Requerida se abstenha de emitir 

novas cobranças em seu nome relativas as mensalidades, se abstenha de 

incluir seu nome nos órgãos de inadimplência e que se abstenha de aplicar 

sanções pedagógicas ou administrativas. Pugna ainda que seja 

determinado a Requerida cumpra suas obrigações quanto sua rematrícula 

e aditamento do seu FIES no 2º semestre de 2018, bem como, que a 

mesma se abstenha de alterar o valor da semestralidade/mensalidade no 

2º semestre de 2018. Com a inicial vieram documentos. Relatado o 

necessário, decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do 

direito se evidencia pelo “Contrato de Abertura de Crédito para o 

Financiamento de encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior 

– FIES n°. 444.902.099” (ID 15879665), seus Termos Aditivos “semestre à 

semestre” (ID 15879667 ao ID 15879677) e os boletos das cobranças 

questionadas (ID 15879678, ID 15879679, ID 15879680 e ID 15879681), 

demonstram, ao menos neste momento processual, os fatos narrados na 

inicial. Por sua vez, a urgência do pedido encontra-se respaldo no 

eminente prejuízo que a Requerente possa vir a sofrer com a espera da 

tramitação do feito até a prolação da sentença, caso a Requerida insera 

seu nome junto aos órgãos de inadimplência em razão de cobranças, em 

tese, indevidas. De igual modo, não verifico perigo de irreversibilidade (art. 

300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a presente decisum poderá ser 

revertida, desde que presentes os requisitos, bem como não causará 

danos à Requerida. Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo 

que tão somente os pedidos contidos nas alíneas “b.1”, “b.2”, “b.3”, “b.4” e 

“b.5” da petição inicial. Por outro lado, entendo que não estão presentes 

os requisitos autorizadores para o deferimento dos pedidos contidos nas 

alíneas “b.6” e “b.7” da inicial, isso porque sequer há nos autos notícia de 

que houve o descumprimento por parte da Requerida quanto aos direitos 

da Requerente relacionado a rematrícula e aditamento do FIES no semestre 

2018/2 e que a Requerida alterou os valores da mensalidade do curso. 

Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar 
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que a Requerida: 01) Suspenda a cobrança dos débitos na importância de 

R$2.498,18 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito 

centavos), R$2.498,18 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e 

dezoito centavos), R$2.489,07 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove 

reais e sete centavos) e R$7.333,45 (sete mil trezentos e trinta e três 

reais e quarenta e cinco centavos), em desfavor da Requerente; 02) Se 

abstenha de emitir novas cobranças em nome da Requerente tão somente 

em relação aos débitos cobrados e os valores suportados pelo FIES, por 

qualquer meio de comunicação; 03) Se abstenha de lançar o nome da 

Requerente nos órgãos de inadimplência quanto aos valores discutidos 

nesta ação ou que realize a exclusão caso já tenha havido a negativação; 

e, 04) Se abstenha de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas em 

desfavor da Requerente em razão do discutido na presente ação. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para o dia 28 de janeiro de 2019, às 

08:00 horas, a ser realizada na Sala 05 da Central de Conciliação. Cite-se 

a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, 

via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1024894-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD (ADVOGADO(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO E ROCHA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. No caso em apreço, a parte Autora informa que a empresa 

Requerida abandonou o imóvel objeto da ação. Por outro lado, foi expedido 

mandado de constatação para averiguação do abandono do imóvel 

locado, sendo constatado que o imóvel encontra-se abandonado pelo 

Oficial de Justiça, conforme se vê na certidão de ID 15614418. Acerca do 

abandono de imóvel locado, a Lei 8.241/91 estabelece: Art. 66. Quando o 

imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na 

posse do imóvel. Desta feita, ante a constatação do abandono do imóvel 

pela Requerida a expedição de mandado de imissão de posse em favor da 

Requerente é medida adequada ao caso em questão (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. 

ABANDONO DO IMÓVEL. PLEITO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 

Agravo de Instrumento Nº 70076462621, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

05/02/2018). Ante o exposto, defiro o pedido contido na petição de ID 

15743577, expeça-se imediatamente mandado de imissão de posse do 

imóvel objeto da lide em favor da parte autora. Se necessário, desde já 

defiro o arrombamento do imóvel. Por fim, considerando que o AR de 

citação foi devolvido sem o devido cumprimento (ID 15921264), intime-se a 

parte Autora para que providencie a citação da parte Requerida, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034459-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

IRENE DE LARA PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 28 de janeiro de 2019, às 09:00 horas, a 

ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034583-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACENDINO EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Acendino Evangelista da Silva ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de 

Urgência em face de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados na inicial. 

O Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos 

débitos em sua conta bancária referentes a anuidade de cartão de crédito, 

pois alega que não contratou tal serviço. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do 

direito se evidencia no documento que demonstra que o nome do 

Requerente possui relação comercial com o banco Requerido (id n. 
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15873403), bem como, nos extratos de sua conta bancária que 

evidenciam os descontos mencionados na inicial (id n. 15873404, 

15873410 e 15873411) e na afirmação do Autor de que desconhece a 

dívida cobrada. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente 

quando se requer a declaração de inexistência, recomenda-se a 

suspensão dos descontos relativos aos débitos discutidos até decisão 

final. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata retirada do nome do 

“consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, 

completamente, a relação jurídica subjacente à negativação tida por 

indevida, pois praticamente impossível a produção de prova negativa por 

parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, 

ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso 

processual, as consequências deletérias inerentes aos registros 

negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é 

cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do 

art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, 

VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). 

Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que as cobranças, por si 

só, acarreta prejuízos ao Requerente, consistente no abalo de crédito 

sofrido, restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. 

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, 

do CPC), pois em qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que 

presentes os requisitos, bem como, não causará danos ao banco 

Requerido. Logo, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de 

cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, 

pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para 

determinar a suspensão dos débitos relativos a cobrança de anuidade de 

cartão de crédito na conta bancária do Autor. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 10 (dez) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 28 de janeiro de 2019, às 11:00 horas, a 

ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003665-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI (ADVOGADO(A))

J. G. B. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003665-08.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE GUILHERME BOTELHO AGULIARI REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. J. G. B. A., representado por seu genitor 

Houseman Thomaz Aguliari, ajuizou a presente Ação de Indenização por 

Danos Morais em face de Latam Airlines Group S.A., ambos qualificados e 

representados nos autos. Narra a inicial que o Requerente adquiriu da 

Requerida passagens aéreas com local de partida o aeroporto de 

Cuiabá-MT e destino o aeroporto de Punta Cana, com o voo de volta 

programado para o dia 16 de julho de 2016, às 23hr e 55min. Relata que o 

voo de volta não decolou no horário programado, ficando o Requerente no 

aeroporto de Punta Cana sem assistência e informações. Alega que após 

horas de espera a Requerida ofertou um hotel localizado na cidade de 

Santo Domingo, que fica há 200 (duzentos) quilômetros do aeroporto de 

Punta Cana, o que gerou mais cansaço, aborrecimento e transtornos. 

Argumenta que chegou ao hotel em Santo Domingo apenas às 04hr e 

15min da manhã do dia 17 de julho de 2016, tendo que enfrentar um 

enorme tumulto até a devida acomodação em um quarto. Afirma que o voo 

foi reprogramado apenas para o dia 17 de julho de 2016, às 18hr e 45min, 

e que chegou ao Brasil à 01hr do dia 18 de julho de 2016. Aponta que a 

Requerida disponibilizou o voo de volta para Cuiabá-MT somente às 15hr e 

25min do dia 18 de julho de 2016. Argumenta que o descaso da Requerida, 

em especial pelo atraso de mais de um dia, acarretou dissabores 

exarcebados, ultrapassando os limites do mero dissabor. Salienta que 

possuía compromisso em Cuiabá-MT, mas restou impedido de comparecer. 

Ao fim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, na importância de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais). A inicial veio acompanhada de vasta documentação. A 

Requerida foi citada e compareceu à audiência de conciliação, porém a 

tentativa de conciliar as partes restou inexitosa (id n. 9012735). A 

Requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, que o atraso 

ocorreu devido a reestruturação da malha aérea, o que exclui a 

responsabilidade da empresa ré. Aponta que informou o Autor do 

cancelamento do voo e procedeu a realocação para o próximo voo 

disponível. Destaca que o cancelamento do voo ocorreu por conta de 

evento imprevisível e invencível. Pugnou pela improcedência da ação, mas 

em caso de condenação que seja observado os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. A defesa veio acompanhada de 

documentos. Impugnação à contestação em id n. 9020715, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando o pedido da inicial. As partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Relatado o necessário. 

Decido. Estando o processo apto para sentença, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de apreciar a preliminar de incompetência, suscitada 

na defesa, pois o feito não tramita perante um dos Juizados Especiais 

cíveis desta Comarca. O Requerente pretende a condenação da empresa 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda 

será decidida à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois não há 

dúvida que nas relações envolvendo consumidor final e fornecedor de 

produto ou serviço há a aplicabilidade da norma consumerista ante a 

clareza do artigo 3º § 2º da Lei 8.078/90. Trata-se de ponto inquestionado 

nos autos a relação comercial existente entre as partes e o cancelamento 

do voo de volta da cidade de Punta Cana para a cidade de Cuiabá-MT. A 

Requerida alega que ocorreu alteração da malha aérea, o que excluiria a 

sua responsabilidade pelos infortúnios sofridos pelo Requerente. Porém, 

das provas carreadas aos autos, observo que a Requerida não trouxe 

qualquer prova do alegado, ônus que lhe cabia (art. 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil). Além disso, embora a Requerida alegue que 

não possui culpa em relação ao cancelamento do voo, que gerou longo 

atraso, entendo que a alteração da malha aérea é fortuito interno, inerente 

ao risco da atividade que a empresa aérea exerce. Assim, deveria a 

Requerida prestar todos os auxílios necessários ao Requerente, arcando 

com a acomodação do passageiro em outro voo, facilidades de 

comunicação, transporte, hospedagem e alimentação, consoante se 

depreende do disposto nos artigos 3º, 6º e 14º da Resolução n. 141 de 

09/03/2010 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), in verbis: “Art. 

3º Em caso de atraso no aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao 

passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 
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próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; II 

- o reembolso do valor integral pago pelo bilhete de passagem não 

utilizado, incluídas as tarifas. (...) Art. 6º Em caso de atraso, será devida 

assistência na forma prevista no art. 14. (...) Art. 14. Nos casos de atraso, 

cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de 

passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que 

comparecer para embarque o direito a receber assistência material. § 1º A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do 

passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do 

tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente 

previsto, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de 

comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - 

superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) 

horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, 

serviço de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer 

serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do 

aeroporto de origem. (...)” O dever da Requerida era ter garantido a 

acomodação e alimentação do Autor, o que não cumpriu com eficiência 

conforme se depreende dos autos, em especial pelo fato de não ter 

fornecido alimentação no aeroporto de Punta Cana e por ter disponibilizado 

ao Requerente um hotel há 200 quilômetros do aeroporto (id n. 4827186 e 

4827193), o que, por óbvio, causa ainda mais transtornos ao consumidor. 

Aliás, tais fatos sequer foram contestados na defesa. Somado a isso, 

verifica-se que o Requerente permaneceu no aeroporto de Brasília-DF por 

mais de 12hr, haja vista que chegou à 01hr do dia 18 de julho de 2016 e 

embarcou tão somente às 15hr e 25min para Cuiabá-MT (id n. 4827199). 

Esperar mais de 12hr o embarque não é razoável, ainda mais quando sem 

auxílio, quando existia outro voo em horário mais adequado (id n. 4827205) 

e quando já havia um longo atraso em Punta Cana, por cancelamento do 

voo adquirido pelo Requerente. Dessa forma, inexistem excludentes de 

responsabilidade da Requerida capazes de afastar sua responsabilidade 

objetiva, nos termos do que estabelece o artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. O serviço prestado foi deficitário, ocasionando prejuízos 

morais. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

pontuado que o simples atraso injustificado, como na espécie, já acarreta 

danos morais, a saber: RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO DE VÔO. A demora injustificada no transporte de passageiros 

acarreta danos morais. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

218.291/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 

22/3/2007, DJ 23/4/2007, p. 252). Assim, resta configurado o dano moral 

nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Sobre a quantificação 

do montante relativo ao dano moral, observam-se divergências no campo 

doutrinário e jurisprudencial, mas estudos revelam que as indenizações 

não devem servir como objeto de enriquecimento injusto, bem como, deve 

observar a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um 

padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos. Diante do 

argumentado, e levando-se em consideração que o Requerente é menor, é 

razoável que se arbitre a indenização para o dano moral no quantum de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo este valor proporcional à lesão 

causada. Sobre a quantificação e atualização do dano, a jurisprudência 

traz sua vertente: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS – QUEDA EM SUPERMERCADO E LESÃO NO JOELHO ESQUERDO 

– REDUÇÃO DE QUANTUM - POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL- 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas indenizações por danos morais, 

para a fixação do quantum indenizatório, deve estar o julgador atento às 

circunstâncias fáticas de cada caso, de sorte a propiciar uma 

compensação para o lesado e uma punição para o agente lesante, 

visando coibir reincidências, mas em hipótese alguma, deve-se permitir 

sua utilização como fonte de enriquecimento sem causa. (Ap 86199/2013, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/02/2014, Publicado no DJE 21/02/2014). APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Os incômodos 

suportados pelas passageiras, em decorrência da falha na prestação do 

serviço, ensejam indenização por dano moral. Quantum mantido. Juros de 

mora da citação e correção monetária do arbitramento da indenização. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70067649137, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de 

Freitas Barcellos, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AC: 70067649137 RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 09/03/2016, 

Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

11/03/2016). Ressalto que o arbitramento do quantum indenizatório na 

forma pretendida, equivalente a R$ 35.000,00 (trintra e cinco mil reais), 

causaria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial da 

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por J. G. B. A., 

representado por Houseman Thomaz Aguliari, em face de Tam Linhas 

Aéreas, para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com 

incidência de juros legais desde a citação e correção monetária (INPC) a 

partir da publicação da presente; e, 2) Condenar a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1031602-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MEIRA SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

MAURICIO FERNANDO LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Interpelação Judicial promovido por Ana 

Paula Meira Soares Pereira e Mauricio Fernando Lima Pereira em face de 

Imobiliária e Construtora São José Ltda e Caixa Econômica Federal, pelos 

fatos e fundamentos contidos na petição inicial de ID 15495409. A Inicial 

veio acompanhada de documentos. Em petição de ID 15673862 a parte 

Autora pugna pela desistência do feito e, por consequência, a sua 

extinção tão somente em relação a Caixa Econômica Federal. Relatado o 

necessário. Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 

200, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

formulada pela parte Requerente (ID 15673862) e, por consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Diploma Processual, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito tão 

somente em relação a Caixa Econômica Federal. Registro que a ação 

prosseguirá em relação a Requerida Imobiliária e Construtora São José 

Ltda. As interpelações judiciais, assim como as notificações, são 

manifestações formais de comunicação de vontade unilateral, a fim de 

prevenir responsabilidade e eliminar futura alegação de ignorância. Assim 

sendo, defiro o pedido inicial e, via de consequência, determino seja 

interpelado a Requerida acima mencionada, entregando-se cópia da 

exordial ao interpelado. Feita a interpelação, cumpra-se o disposto no 

artigo 729 do Código de Processo Civil e, após, arquivem-se os presentes 

autos digitais. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015674-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO LANZONI DE BARROS (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 09:52 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015674-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO LANZONI DE BARROS (REQUERENTE)
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JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 09:52 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027085-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 10:08 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026773-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO APARECIDO DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 10:24 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026773-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO APARECIDO DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 10:24 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027085-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 10:08 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028042-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAIME FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 10:40 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028066-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY PINTO DE GODOY (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 11:12 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025986-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDIANE DE ARAUJO GUSMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Aparte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer suspensão do processo, para emenda da inicial. Não 

estando o pedido recebido defiro a parte requerente o prazo de 30 (trinta) 

dias, para cumprimento do despacho para emenda do pedido inicial 

lançado no Id nº 14813084. Decorrido o prazo não havendo nos autos 

manifestação, intime-se do requerente para no prazo de cinco dias, suprir 

a falha existente nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. 

A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023881-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA VALDEVINA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Aparte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer suspensão do processo, para emenda da inicial. Não 

estando o pedido recebido defiro a parte requerente o prazo de 30 (trinta) 

dias, para cumprimento do despacho para emenda do pedido inicial 

lançado no Id nº 14753155. Decorrido o prazo não havendo nos autos 

manifestação, intime-se do requerente para no prazo de cinco dias, suprir 

a falha existente nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. 

A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005315-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA FERNANDA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Aparte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer suspensão do processo, para emenda da inicial. Não 

estando o pedido recebido defiro a parte requerente o prazo de 30 (trinta) 

dias, para cumprimento do despacho para emenda do pedido inicial 

lançado no Id nº 1948097. Decorrido o prazo não havendo nos autos 
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manifestação, intime-se do requerente para no prazo de cinco dias, suprir 

a falha existente nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. 

A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016864-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

requerer suspensão do processo por 60 dias, para emenda da inicial. Não 

estando o pedido recebido, indefiro o prazo requerido, concedo a parte 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento do despacho que 

determina a emenda do pedido inicial, lançado na movimentação 13840005 

Decorrido o prazo não havendo nos autos manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022278-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADRIANO GUIMARAES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

requerer suspensão do processo por 60 dias, para emenda da inicial. Não 

estando o pedido recebido, indefiro o prazo requerido, concedo a parte 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento do despacho que 

determina a emenda do pedido inicial, lançado na movimentação 14589982 

Decorrido o prazo não havendo nos autos manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024307-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

requerer suspensão do processo por 60 dias, para emenda da inicial. Não 

estando o pedido recebido, indefiro o prazo requerido, concedo a parte 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento do despacho que 

determina a emenda do pedido inicial, lançado na movimentação 14782257 

Decorrido o prazo não havendo nos autos manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024989-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CICERO VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

requerer suspensão do processo por 60 dias, para emenda da inicial. Não 

estando o pedido recebido, indefiro o prazo requerido, concedo a parte 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento do despacho que 

determina a emenda do pedido inicial, lançado na movimentação 14782720 

Decorrido o prazo não havendo nos autos manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1036201-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DENISE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso - MT, fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, 

determino sua redistribuição para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Públicas da Capital - MT, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036164-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR RIGHI EIRELI - ME (AUTOR(A))

JOAO PAULO CALVO (ADVOGADO(A))

ARH COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito 

a Guia de recolhimento das custas processuais com o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que 

tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030805-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TIBURCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1030805-17.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1017199-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JHENYFER SANTIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1017199-19.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027862-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CONCEICAO ALVES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 11:28 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004860-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE ASSUNCAO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 11:44 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020599-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

JANAINA LUCILA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025772-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE VIANA MOLINA (REQUERENTE)

Daniela Molina Barcellos (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023488-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DE CAMPOS CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 08:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016269-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 08:48 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036002-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ADEMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte Requerente alega que houve recusa pela parte Requerida no 

protocolo do procedimento na via administrativa. No caso, constata-se que 

a parte Requerida chancelou a recusa justificando que o “pedido 

administrativo não foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei 

6.194/74”, constando somente a seguinte observação: “conforme relação 

que está no site (htpp://www.seguradoralider.com.br) da seguradora 

líder”, sem apontar de modo específico qual seria a documentação 

faltante. E, no julgamento dos RE 631.240/MG e RE nº 839.314/MA, 

realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. Com efeito, 

muito embora existam outros postos oficiais para o protocolo do 

requerimento administrativo, a escolha da seguradora contra quem vai 

litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão 

somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio 

responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos 

causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização 

do seguro obrigatório. A par disso, sendo certo que a seguradora ora 

Requerida integra o consórcio DPVAT, constando oficialmente no 

endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento 

autorizado, a recusa injustificada e/ou a ausência de especificação da 

documentação faltante por ocasião do protocolo administrativo, é 

suficiente para caracterizar resistência injustificada à pretensão 

administrativa. Dessa forma, estando o pedido instruído com os 

documentos necessários, recebo a petição inicial, determinando o 

processamento do presente feito. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes 

- Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 
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caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo composição entre as partes, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035910-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE FERREIRA CRUZ DO ROSARIO (AUTOR(A))

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte Requerente alega que houve recusa pela parte Requerida no 

protocolo do procedimento na via administrativa. No caso, constata-se que 

a parte Requerida chancelou a recusa justificando que o “pedido 

administrativo não foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei 

6.194/74”, constando somente a seguinte observação: “conforme relação 

que está no site (htpp://www.seguradoralider.com.br) da seguradora 

líder”, sem apontar de modo específico qual seria a documentação 

faltante. E, no julgamento dos RE 631.240/MG e RE nº 839.314/MA, 

realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. Com efeito, 

muito embora existam outros postos oficiais para o protocolo do 

requerimento administrativo, a escolha da seguradora contra quem vai 

litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão 

somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio 

responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos 

causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização 

do seguro obrigatório. A par disso, sendo certo que a seguradora ora 

Requerida integra o consórcio DPVAT, constando oficialmente no 

endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento 

autorizado, a recusa injustificada e/ou a ausência de especificação da 

documentação faltante por ocasião do protocolo administrativo, é 

suficiente para caracterizar resistência injustificada à pretensão 

administrativa. Dessa forma, estando o pedido instruído com os 

documentos necessários, recebo a petição inicial, determinando o 

processamento do presente feito. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes 

- Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo composição entre as partes, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036006-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITO NERES ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte Requerente alega que houve recusa pela parte Requerida no 

protocolo do procedimento na via administrativa. No caso, constata-se que 

a parte Requerida chancelou a recusa justificando que o “pedido 

administrativo não foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei 

6.194/74”, constando somente a seguinte observação: “conforme relação 

que está no site (htpp://www.seguradoralider.com.br) da seguradora 

líder”, sem apontar de modo específico qual seria a documentação 

faltante. E, no julgamento dos RE 631.240/MG e RE nº 839.314/MA, 

realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. Com efeito, 

muito embora existam outros postos oficiais para o protocolo do 

requerimento administrativo, a escolha da seguradora contra quem vai 

litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão 

somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio 

responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos 

causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização 

do seguro obrigatório. A par disso, sendo certo que a seguradora ora 

Requerida integra o consórcio DPVAT, constando oficialmente no 

endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento 

autorizado, a recusa injustificada e/ou a ausência de especificação da 

documentação faltante por ocasião do protocolo administrativo, é 

suficiente para caracterizar resistência injustificada à pretensão 

administrativa. Dessa forma, estando o pedido instruído com os 

documentos necessários, recebo a petição inicial, determinando o 

processamento do presente feito. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes 

- Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo composição entre as partes, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 
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Gratuidade da Justiça. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036174-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte Requerente alega que houve recusa pela parte Requerida no 

protocolo do procedimento na via administrativa. No caso, constata-se que 

a parte Requerida chancelou a recusa justificando que o “pedido 

administrativo não foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei 

6.194/74”, constando somente a seguinte observação: “conforme relação 

que está no site (htpp://www.seguradoralider.com.br) da seguradora 

líder”, sem apontar de modo específico qual seria a documentação 

faltante. E, no julgamento dos RE 631.240/MG e RE nº 839.314/MA, 

realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. Com efeito, 

muito embora existam outros postos oficiais para o protocolo do 

requerimento administrativo, a escolha da seguradora contra quem vai 

litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão 

somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio 

responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos 

causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização 

do seguro obrigatório. A par disso, sendo certo que a seguradora ora 

Requerida integra o consórcio DPVAT, constando oficialmente no 

endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento 

autorizado, a recusa injustificada e/ou a ausência de especificação da 

documentação faltante por ocasião do protocolo administrativo, é 

suficiente para caracterizar resistência injustificada à pretensão 

administrativa. Dessa forma, estando o pedido instruído com os 

documentos necessários, recebo a petição inicial, determinando o 

processamento do presente feito. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes 

- Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo composição entre as partes, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036078-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA (REQUERENTE)

ALINE CRISTINA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDESKI ALUMINIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória distribuída sem recolhimento de 

custas processuais e sem o comprovante de recolhimento da diligência 

para o cumprimento da ordem deprecada. Isto posto, intime-se o patrono 

da parte autora para comprovar nos autos o pagamento das custas 

processuais, informando que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo Provimento 22/2016-CGJ/MT, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Em relação à diligência do oficial de justiça, a parte 

interessada poderá consultar através do site www.sindojus-mt.org.br os 

valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao 

meirinho. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Se comprovado o recolhimento 

das custas e diligencias nos termos acima, cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia da presente missiva como mandado. Após o 

cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca 

de origem com nossas homenagens. Às providências. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036236-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON REGINALDO DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT, que o pedido vem instruído com os documentos necessários 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago pela requerida 

administrativamente. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça Para o cumprimento 

do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende 

eletrônicamentente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização 

de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória 

agendada, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035370-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Previdenciária objetivando a Concessão de 

Auxilio Acidente, proposta em desfavor do INSS - Autarquia do Estado - 

MT, matéria de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Capital-MT. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 

04/2008-CM, determino a redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Públicas da Capital-MT, com as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036022-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE CRISTINA ASSUNCAO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte Requerente alega que houve recusa pela parte Requerida no 

protocolo do procedimento na via administrativa. No caso, constata-se que 

a parte Requerida chancelou a recusa justificando que o “pedido 

administrativo não foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei 

6.194/74”, constando somente a seguinte observação: “conforme relação 

que está no site (htpp://www.seguradoralider.com.br) da seguradora 

líder”, sem apontar de modo específico qual seria a documentação 

faltante. E, no julgamento dos RE 631.240/MG e RE nº 839.314/MA, 

realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. Com efeito, 

muito embora existam outros postos oficiais para o protocolo do 

requerimento administrativo, a escolha da seguradora contra quem vai 

litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão 

somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio 

responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos 

causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização 

do seguro obrigatório. A par disso, sendo certo que a seguradora ora 

Requerida integra o consórcio DPVAT, constando oficialmente no 

endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento 

autorizado, a recusa injustificada e/ou a ausência de especificação da 

documentação faltante por ocasião do protocolo administrativo, é 

suficiente para caracterizar resistência injustificada à pretensão 

administrativa. Dessa forma, estando o pedido instruído com os 

documentos necessários, recebo a petição inicial, determinando o 

processamento do presente feito. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes 

- Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo composição entre as partes, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027820-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TEODORO DE FRANCA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 09:04 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027829-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAI MOURA DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 09:20 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024893-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

RAPHAELA PIRAN (REQUERENTE)

ANDRE FAZOLO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021713-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE (ADVOGADO(A))

DEVANIR APARECIDA BETIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011817-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RIBEIRO DE PAULA SANTOS (AUTOR(A))

TARGUS RIGON WESKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 
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E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027085-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: PROORD 1027085-08.2018.8.11.0041 Prezado(a) 

Senhor(a) representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do 

CPC, O presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por 

finalidade a C i t a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o 

conteúdo do despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a 

ação. ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 2018 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026773-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO APARECIDO DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: PROORD 1026773-32.2018.811.0041 Prezado(a) 

Senhor(a) representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do 

CPC, O presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por 

finalidade a C i t a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o 

conteúdo do despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a 

ação. ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 2018 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019955-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S (AUTOR(A))

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030369-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ELIRAM RAMOS DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1030369-24.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Informações de Agravo de 

Instrumento (id.n.16004169) prestadas nesta data por meio do Ofício 

nº42/2018/INFO/GAB. No caso, verifico a parte Requerida chancelou a 

recusa do pedido administrativo protocolizado pela parte Autora sob a 

justificativa de que o “pedido administrativo não foi aceito por falta de 

documentos exigidos na Lei 6.194/74”, constando ainda somente a 

observação de que “conforme relação que está no site 

(htpp://www.seguradoralider.com.br) da seguradora líder”, sem apontar 

de modo específico qual seria essa documentação faltante. Com efeito, é 

cediço que no julgamento dos RE 631.240/MG e RE nº 839.314/MA, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. Desta feita, 

embora não se desconheça a existência de outros postos oficiais para o 

protocolo do requerimento administrativo, a escolha da seguradora contra 

quem vai litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela 

tão somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio 

responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos 

causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização 

do seguro obrigatório. A par disso, sendo certo que a seguradora ora 

Requerida integra o consórcio DPVAT, constando oficialmente no 

endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento 

autorizado, revendo posicionamento, vislumbro que a recusa injustificada 

e/ou a ausência de especificação da documentação faltante por ocasião 

do protocolo administrativo, é suficiente para caracterizar resistência 

injustificada à pretensão administrativa. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 1.018, §1º do CPC, exercendo juízo de retratação, revogo a decisão 

juntada no id.n.15388135 e RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida para os termos da ação e inclusive para comparecer a 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a qual deverá ser 

agendada pela Secretaria Judicial e que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais. A parte Requerente deverá ser 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030630-86.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1030630-86.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Informações de Agravo de 

Instrumento (id.n.16033238) prestadas nesta data por meio do Ofício 

nº44/2018/INFO/GAB. No caso, verifico a parte Requerida chancelou a 

recusa do pedido administrativo protocolizado pela parte Autora sob a 

justificativa de que o “pedido administrativo não foi aceito por falta de 

documentos exigidos na Lei 6.194/74”, constando ainda somente a 

observação de que “conforme relação que está no site 

(htpp://www.seguradoralider.com.br) da seguradora líder”, sem apontar 

de modo específico qual seria essa documentação faltante. Com efeito, é 

cediço que no julgamento dos RE 631.240/MG e RE nº 839.314/MA, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. Desta feita, 

embora não se desconheça a existência de outros postos oficiais para o 

protocolo do requerimento administrativo, a escolha da seguradora contra 

quem vai litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela 

tão somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio 

responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos 

causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização 

do seguro obrigatório. A par disso, sendo certo que a seguradora ora 

Requerida integra o consórcio DPVAT, constando oficialmente no 

endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento 

autorizado, revendo posicionamento, vislumbro que a recusa injustificada 

e/ou a ausência de especificação da documentação faltante por ocasião 

do protocolo administrativo, é suficiente para caracterizar resistência 

injustificada à pretensão administrativa. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 1.018, §1º do CPC, exercendo juízo de retratação, revogo a decisão 

juntada no id.n.15358427 e RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida para os termos da ação e inclusive para comparecer a 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a qual deverá ser 

agendada pela Secretaria Judicial e que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais. A parte Requerente deverá ser 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015559-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1015559-44.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Informações de Agravo de 

Instrumento (id.n.15280016) prestadas nesta data por meio do Ofício 

nº45/2018/INFO/GAB. A liminar de antecipação da tutela recursal foi 

DEFERIDA pela D. Desembargadora Relatora, determinando a intimação da 

parte Requerida para que receba mediante recibo, o requerimento 

administrativo da parte Autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Por consequência, fica prejudicada a análise 

dos Embargos de Declaração interposto no id.n.14253494. Desta feita, 

DETERMINO o retorno dos autos ao cartório para a EXPEDIÇÃO DO 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

consignando o inteiro teor da decisão proferida nos autos do Agravo de 

Instrumento n.1008679-62.2018.8.11.0000. Cumpra-se as demais 

deliberações contidas na decisão proferida no id.n.14050482. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030757-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO MARCELINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLAUDEMYLSOM GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1030757-58.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, CLAUDEMYLSON GONÇALVES 

DE ALMEIDA, representado por seu genitor, CLAUDINO MARCELINO DE 

ALMEIDA, devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 23/07/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma polifratura e traumatismo craniano encefálico”. Por tais motivos 

requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, 

no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos reais), referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 10504120. Laudo 

pericial judicial no id. 13892364. A Requerida apresentou contestação id. 

14155636, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inical ante a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Impugnação à contestação 

corroborada id. 14831130. Os autos vieram conclusos para sentença É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 
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denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 10504120),Relatório Médico (id. 10110567), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13892364 concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesão da estrutura abdominal e craniofacial, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

13892364), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão leve, da estrutura 

abdominal com perda de 25% (vinte e cinco por cento) e repercussão 

leve, da estrutura craniofacial com perda de 25% (vinte e cinco por cento) 

de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento da integralidade do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da data que tomou conhecimento do acidente e correção monetária com 

índice INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 
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Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente CLAUDEMYLSON GONÇALVES 

DE ALMEIDA, representado por seu genitor CLAUDINO MARCELINO DE 

ALMEIDA, a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/07/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029154-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ROSELI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029154-47.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, ROSELI DA SILVA, devidamente 

qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/04/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura em seu membro superior esquerdo 

”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório; referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Laudo pericial judicial no id. 

11890656. A Requerida apresentou contestação id. 12082104, arguindo 

em preliminar a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida (id. 12659875), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%). 

Impugnação à contestação corroborada id.12899825. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No 

que concerne à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 

cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema 

Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso (03/09/2014), 

se faz necessário o requerimento administrativo prévio, aplicando regra de 

transição às demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Relatório Médico (id. 9946167), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11890656, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 
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6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 11890656), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável proporcional a 

lesão permanente resultante no autor, acrescidos de juros legais de 1% 

(um por cento), ao mês a contar da citação e a correção monetária com 

índice INPC, que deverá incidir desde o sinistro, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente ROSELI DA SILVA, a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),, 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/04/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 
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Civil. DETERMINO ainda ao Gestor para que seja riscado nos autos os 

d o c u m e n t o s  d o s  i d s . 

12083410/12083601/12083603/12083605/12083607/12083610/12083929/

12083932/12083988/12083994, por se tratar de documentos de processo 

diverso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004625-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 10/12/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026069-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO 

(AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009079-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE SOUSA BRITO (AUTOR(A))

MARCELON ANGELOS DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMAC - BOMBAS NAUTICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

OTAVIO SERGIO VEIGA BERTAIA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009079-50.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WELLINGTON 

DE SOUSA BRITO RÉU: OTAVIO SERGIO VEIGA BERTAIA, MAXIMAC - 

BOMBAS NAUTICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AT Vistos. 

Considerando que a parte requerida apresentou contestação 

tempestivamente, conforme certificado no Id n.º 16020782, inclusive com a 

juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

350 do Código Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028549-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DEL FUZZI SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013463-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

RUTE ALEXANDRE MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018537-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADAILDO CANDIDO BAIRRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022556-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER MARCIA SILVA COSTA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005420-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZA MICHELI DE CAMARGO DELFINO (AUTOR(A))

MARIO GONCALVES MENDES NETO (ADVOGADO(A))

P. P. D. (AUTOR(A))

G. A. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011065-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

ADAUTO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024074-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE DE PAULA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)
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Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025232-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO MENDONCA PEREIRA JUNIOR (RÉU)

LILIAN VORIA MENDONCA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020936-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (RÉU)

LUCIANO ANTUNES BARROS (RÉU)

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1032284-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GLASER BRUM BORACZYNSKI (AUTOR(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PAULO ANDRE MARQUES BORACZYNSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

OMAR MUSTAFA FARES (RÉU)

LUCIMAR PACHER AGRA FARES (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022390-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FELIX COSTA (AUTOR(A))

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010910-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009213-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA NOVAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004398-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DA MATA IVO (REQUERENTE)

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003502-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE BRITO IBIAPINO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012871-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIL DE MATOS CRUZ (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025308-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CASTRO SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023707-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA RITA BATISTA MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006684-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))
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JOAQUIM LUCIO DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003517-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032290-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JESSICA BISPO BARBOZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032290-52.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JESSICA 

BISPO BARBOZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando o teor do termo da sessão de conciliação 

constante no movimento Id. nº 12385429, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021221-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1021221-86.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL MOREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022933-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

DEJANANE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1022933-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DEJANANE DA SILVA 

RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023013-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDYA RHAFFAELLE OURIVES ALVES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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AUTOS Nº 1023013-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDYA 

RHAFFAELLE OURIVES ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023019-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DIAS PAZ (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1023019-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): REGINA DIAS PAZ 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004992-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VIEIRA SERRANO (AUTOR(A))

THIAGO AFFONSO DIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006334-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

RAI DA SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035733-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILE TELLECOM LTDA - EPP (RÉU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035733-74.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MASTER MIX 

COMERCIAL LTDA RÉU: MOBILE TELLECOM LTDA - EPP, TELEFONICA 

BRASIL S.A. AT Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026753-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUIRINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

PEDRO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026753-75.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO QUIRINO 

DOS SANTOS RÉU: EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES 

LTDA K Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Pedro Quirino dos Santos em desfavor de EBC - Empresa Brasileira de 

Construções Ltda, ambos devidamente qualificados. O feito foi ajuizado na 

Comarca de Guarantã do Norte-MT, onde tramitou regularmente até o fim 

da instrução processual. Ocorre que ao tempo da contestação a parte 

requerida arguiu incompetência daquele Juízo, sustentando que não 

possui filial naquela Comarca e, portanto, a demanda deveria ter sido 

ajuizada onde se acha sua Sede, qual seja, esta Comarca de Cuiabá. Foi 
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reconhecida a incompetência suscitada pela requeria nos autos da 

Exceção em apenso nº 1026755-45.2017.8.11.0041, cuja decisão também 

consta nestes autos, conforme Id. nº 9648414 – pg. 1/2. É a síntese. 

Conforme decisão constante no Id. nº 9648411 – pg. 86, o feito foi 

devidamente saneado. Designada e realizada audiência de instrução e 

julgamento, houve requerimento da parte autora pelo acolhimento de 

“confissão” da requerida, o que foi indeferido, bem como consignada a 

desnecessidade de produção de novas provas (Id. nº 9648411 – pg. 94). 

Assim sendo, conquanto em despacho anterior já tenha sido consignado 

que o feito encontra-se apto a julgamento, antes de ser prolatada 

sentença entendo necessário oportunizar às partes manifestar-se nos 

autos após seu aporte neste Juízo, razão pela qual determino que sejam 

intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar razões finais 

escritas. Atendida a deliberação ou decorrido o prazo sem manifestação 

voltem conclusos para sentença. Cuiabá-MT, 16 de Fevereiro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035957-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035957-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DA SILVA RÉU: INSS AT Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária 

de Concessão de Auxílio Doença/Aposentadoria, ajuizada por Maria de 

Fátima da Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, 

ambos qualificados nos autos. No caso ora em apreço, verifica-se que, 

muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo do Juizado 

Especial Federal da Subseção Judiciária de Cuiabá, a demanda foi 

distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, DETERMINO a 

remessa dos presentes autos ao Juízo do Juizado Especial Federal da 

Seção Judiciária de Cuiabá, com as homenagens deste Juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Outubro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034605-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AVENIDA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034605-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOJAS AVENIDA LTDA RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por LOJAS AVENIDA S.A, em desfavor de RN 

COMÉRCIO VAREJISTA S.A e DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 

E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra à parte autora que na data de 

09/09/2016 realizou junto a requerida, a compra de uma caixa de som 

amplificadora da marca ONEA-OCM390-BT-PT, no valor de R$ 859,00 

(oitocentos e cinquenta e nove reais). Aduz que, em virtude de um 

agendamento equivocado, esta restou inadimplente com o pagamento da 

caixa amplificadora. Elucida que na data de 19/12/2017 conseguiu manter 

contato no e-mail “tatane.gabriel@ricardoeletro.com.br”, com a funcionária 

da primeira requerida, de nome “Bruna Diovana”, tendo como finalidade a 

negociação do débito em aberto. Explana que foi encaminhado pela 

funcionária -e-mail ao seu departamento financeiro, propondo o 

pagamento do valor até a data de 26/12/2017, com desconto de 25%, 

sendo informado para tanto, os dados bancários para efetivação do 

pagamento, o qual foi realizado na data de 19/12/2017. Sustenta que 

depois de efetivado o pagamento, para sua surpresa, recentemente ao 

retirar extrato de seu CNPJ, constatou uma restrição incluída pela segunda 

requerida, em 09/05/2018, contrato de número 000819201011311, no valor 

de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais). Pugna em sede de 

antecipação de tutela que seja determinada a baixa da restrição em seu 

nome, perante o SPC e Serasa. Com a inicial juntou documentos. É o 

Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Antecipada, proposta por LOJAS AVENIDA S.A, em desfavor de RN 

COMÉRCIO VAREJISTA S.A e DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 

E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, devidamente 

qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pela juntada aos autos dos e-mails (ID. 15876703, pág. 

5 e 6), trocados entre a requerente e a funcionária da 1ª ré, por meio dos 

quais se observa a proposta de pagamento oferecida a empresa 

reclamante, neste sentindo ainda, foi colacionado aos autos Comprovante 

de Pagamento (ID. 15901432) o que demonstra inicialmente que a autora 

resta adimplente com o débito discutido no feito. Ademais, a requerente 

colacionou aos autos Extrato de suas restrições (ID. 15876703, pág. 8), 

corroborando com a alegação da inclusão de seu CNPJ no rol de 

inadimplentes. Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível, uma vez que 

a negativação indevida em seu nome tem gerado diversos transtornos, 

bem como dificultado o seu bom relacionamento com fornecedores e 

instituições bancárias, e de consequência afetando a sua função 

econômica e social. Ademais, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se em tese, que estão 

presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da 

tutela. Em casos análogos, colho a jurisprudência do TJ-MT: 

1000774-06.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A 

AGRAVADO: ODELITA DE LIMA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO 

RESTRITIVO – NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA AGRAVADA - 

NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PELA AGRAVANTE 

– PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. Se a agravada nega a existência de qualquer relação 

jurídica com a agravante, essa circunstância transfere para esta última a 

responsabilidade de comprovar os fatos que a levaram a inserir aquela 

nos órgãos de proteção ao crédito.Preenchidos os requisitos 

autorizadores, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de 

urgência. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1000842-53.2018.8.11.0000 AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DO 

AUTOR, DO REGISTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 36 de 316



VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO DE DANO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO 

QUE O AUTOR AFIRMA SER INDEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA.Possível o deferimento de tutela de urgência de 

retirada de negativação de nome, de cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, se verificada a existência de prejuízo dela decorrente, máxime se 

a relação jurídica que ensejou a negativação ainda não restou 

comprovada GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 30/05/2018) 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para 

DETERMINAR que as requeridas retirem imediatamente o nome da 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do débito 

discutido na presente demanda. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, cabendo a requerida trazer aos autos as provas que entender 

pertinente. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 29/01/2019 às 12h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034782-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA DESPACHANTES LTDA (AUTOR(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034782-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MEGA DESPACHANTES LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, 

proposta por MEGA DESPACHANTES LTDA, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO), todos devidamente qualificados nos autos. Narra à 

autora que na data de 23/02/2018 entrou em contato com a requerida, e, 

efetuou o cancelamento do plano de internet no valor de R$ 139,29 (cento 

e trinta e nove reais e vinte e nove centavos). Aduz que lhe foi informado 

através do atendente, que iria ser gerada uma cobrança de multa pelo 

motivo do cancelamento, no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 

reais), o que foi aceito pelo requerente. Alude que no mês seguinte ao do 

cancelamento, efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 

25/03/2018, no valor de R$ 142,73 (cento e quarenta e dois reais e 

setenta e três centavos). Elucida que após 03 meses de cancelamento, 

começou a receber diversas cobranças, informa ainda que recebeu uma 

ligação de cobrança na data de 21/05/2018, momento no qual relatou ao 

atendente sobre o cancelamento feito anteriormente, tendo sido orientado 

à enviar um e-mail para a ré, o qual foi enviado conforme orientação. 

Sustenta que a empresa demandada o negativou por uma suposta divida 

no valor de R$ 421,68 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito 

centavos), contrato nº 0256402068. Explana que já ligou por diversas 

vezes na reclamada, com o intuito de resolver o problema, contudo até o 

presente momento não obteve êxito. Por tais considerações, pugna em 

sede de antecipação de tutela para que seja determinado a requerida que 

retire a restrição em seu nome. Com a inicial juntou documentos. É o 

Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta por MEGA 

DESPACHANTES LTDA, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pela juntada aos autos de Comunicado enviado pelo 

Serasa a requerente (ID. 15900478) acerca da solicitação por parte da 

reclamada da inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, além de ter 

trazido aos autos Relatório de Comportamento em Negócios (ID. 15900480) 

onde se observa que na parte relacionada às Consultas a Serasa, consta 

a alegada restrição. Ademais, a requerente colacionou aos autos e-mail 

enviado a ré (ID. 15900481), por meio do qual informa o cancelamento do 

plano, bem como as cobranças indevidas, além de solicitar a resolução do 

imbróglio, o que não ocorreu até a presente data. Por sua vez, o perigo de 

dano torna-se visível, uma vez que a inclusão indevida de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, vem impedindo o mesmo de efetuar 

compras no comércio local, bem como prejudicando o seu crédito perante 

os bancos, financeiras, etc. Ademais, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se em 

tese, que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da 

antecipação da tutela. Em casos análogos, colho a jurisprudência do 

TJ-MT: 1000774-06.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A 

AGRAVADO: ODELITA DE LIMA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO 

RESTRITIVO – NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA AGRAVADA - 

NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PELA AGRAVANTE 

– PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. Se a agravada nega a existência de qualquer relação 

jurídica com a agravante, essa circunstância transfere para esta última a 

responsabilidade de comprovar os fatos que a levaram a inserir aquela 

nos órgãos de proteção ao crédito.Preenchidos os requisitos 

autorizadores, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de 

urgência. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1000842-53.2018.8.11.0000 AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DO 

AUTOR, DO REGISTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO DE DANO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO 

QUE O AUTOR AFIRMA SER INDEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA.Possível o deferimento de tutela de urgência de 

retirada de negativação de nome, de cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, se verificada a existência de prejuízo dela decorrente, máxime se 

a relação jurídica que ensejou a negativação ainda não restou 

comprovada GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 30/05/2018) 

Quanto à inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, 

tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que 

o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
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regras ordinárias de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

requerida retire imediatamente o nome da requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito, em virtude do débito discutido na presente demanda. 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo a requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinente. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

29/01/2019 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024469-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024469-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RENATO VIANA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RENATO 

VIANA DOS SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 29.04.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA DOCUMENTAL. A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 
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parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve 

ser suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento 

da ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo 

ser penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, bem como em 

consulta no sistema PJe, ao processo n° 1001461-13.2016.8.11.0045, em 

tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, 

observa-se que o autor apresenta conjunto probatório razoável à atestar 

o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.04.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 
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estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 

direito e 75% da estrutura abdominal. Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Ocorrendo Lesões de órgãos e estruturas 

crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 -ESTRUTURA ABDOMINAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *75% sobre R$ 13.500,00 = R$ 10.125,00 Total: R$ 12.487,50 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 12.487,50 

(doze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

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

acidente (29.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015725-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIEL COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1015725-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

LUZIEL COSTA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por LUZIEL COSTA FERREIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

ao Id: 15755299. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 22/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON ARRUDA BOTELHO (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1000712-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ODENILSON ARRUDA BOTELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por ODENILSON ARRUDA BOTELHO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente ao Id: 15909639. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT, 22/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013292-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAALIEL UMBELINO DA CRUZ RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Ressarcimento, 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar em Tutela de Urgência 

Antecipada ajuizada por NAALIEL UMBELINO DA CRUZ em face de 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED 

CENTRO-OESTE E TOCANTINS, partes qualificadas nos autos. Alega o 

autor que é conveniado ao Plano de Saúde Unimed – Cuiabá, desde 1998 

e encontra-se protegido pelo contrato nº 0056.2815.000383.00-2, 

modalidade empresarial (PLUS_AS), vinculado às Grandes Lojas 

Maçônicas de Mato Grosso, tendo cobertura nacional, acomodação 

individual, tendo inicio em 01/03/2006 e válido até 31/12/2017. Relata que 

por ter sido acometido por um aneurisma sacular de aorta torácica, 

necessitou realizar procedimento cirúrgico, com circulação extracorpórea 

e colocação de stent, sendo assim na data de 05/08/2011 protocolizou 

pedido junto à Unimed – Cuiabá, para que a cirurgia fosse realizada com a 

equipe especializada do Hospital de Beneficência Portuguesa, em São 

Paulo – SP. Aduz que em relação do solicitado, sobreveio a primeira 

negativa da 1ª ré, sob a justificativa de referido hospital, bem como o 

profissional não eram credenciados à rede, e, que tal intervenção poderia 

ser realizada sem qualquer risco nos hospitais credenciados em Cuiabá, 

posto isto, iniciou-se a construção de uma saída salomônica, visto o caso 

ser de extrema urgência. Alude que se optou por acolher a avaliação 

conjunta do Dr. Mário Issa com o Dr. Najjar, concluindo pela instalação da 

endoprótese via videolaparoscopia, sendo que a Unimed-Cuiabá pagaria 

todas as despesas e honorários do médico responsável, qual seja Dr. 

Mário, com a condição de que a cirurgia fosse realizada no Hospital Jardim 

Cuiabá, nesta capital, assim foi realizado o procedimento, com sucesso e 

sem complicações, além de acarretar em nenhum custo ao demandante. 

Explana que passados aproximadamente 05 (cinco) anos da intervenção, 

ao ser submetido a exames especializados, foi descoberta uma 

complicação decorrente do procedimento realizado, o que reclamou por 

nova intervenção, desta vez com a chamada “abertura do peito”. Sustenta 

que em decorrência do fato supramencionado, foi encaminhado oficio à 

Unimed na data de 10/02/2017, solicitando a avaliação e autorização do 

procedimento, tendo sido negado pela reclamada. Contudo após marches 

e démarches, a Diretoria da Unimed- Cuiabá autorizou a realização do 

procedimento em São Paulo – SP, na condição de ser na Fundação Adib 

Jatene – Hospital Público Dante Pazzanese, com a equipe especializada do 

Dr. Mário Issa, desde que o autor antecipasse os pagamentos, requerendo 

ressarcimentos semanais, com o compromisso de que a análise e 

depósitos seriam feitos com presteza. Salienta que, protocolados os dois 

primeiros pedidos de ressarcimento, somente o primeiro foi efetuado em 

sua conta, ainda assim, parcialmente, na data de 17/04/2017, tendo sido o 

segundo negado. Elucida que realizado o procedimento cirúrgico, dois dias 

após, no quarto, foi diagnosticado com uma grave infecção hospitalar, 

com a piora do estado clínico se deu início a seguidas sessões de diálise, 

e, que diante da proximidade de seu óbito, foi optado pela família por 

transferi-lo urgentemente ao Hospital Israelita Albert Einstein. Expõe que 

referida transferência somente foi possível após o depósito prévio 

“caução” de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Assim, 

pugnou em sede de antecipação de tutela pelo bloqueio na conta da 

requerida das quantias despendidas, bem como de montante a título de 

pagamento ao Hospital Dante Pazzanese e do valor de R$ 185.000,00 

(cento e oitenta e cinco mil reais) referente à transferência ao Hospital 

Israelita Albert Einstein. Além disso, requereu que fosse determinado às 

rés que assumissem todas as despesas decorrentes de sua internação 

no Hospital Israelita Albert Einstein. Por tais razões ajuizou a presente 

demanda para ver ressarcido dos valores pagos a título de despesas 

médicas, e, que seja assumido pelas demandada todas as despesas 

decorrentes de sua internação no Hospital Israelita Albert Eisntein até sua 

devida recuperação, bem como requer pagamento de indenização pelos 

danos morais causados. Com a inicial juntou documentos. Distribuída a 

inicial em Plantão Judiciário, foi indeferida a antecipação de tutela (ID 

6743542). Por meio do petitório e documentos de Ids. 6760801 a 6760809 

foram interpostos Embargos de Declaração, em virtude de a decisão 

proferida em sede de plantão judiciário ter incorrido em omissão, bem 

como objetivando a reconsideração do referido decisum, objetivando o 

deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ao decisório de ID. 6810423 

foi deferida a antecipação de tutela no que tange a determinação de que a 

requerida autorizasse/custeasse todos os procedimentos e tratamentos 

necessários ao autor, decorrentes da internação no Hospital Israelita 

Albert Einstein, em UTI ou em acomodação subsequente, além de custear 

os demais procedimentos que se fizerem necessários, até sua total 

recuperação, sendo obedecidas todas as indicações médicas. Ademais 

foi postergado para após a manifestação da parte contrária, o pedido de 

bloqueio de valores em desfavor da requerida, a titulo de ressarcimento 

dos gastos e pagamentos das despesas já efetuadas. Por meio do 

movimento de ID. 7945578 a autora requer Tutela Provisória de Urgência 

em Caráter Incidental, o que foi analisado no decisório de ID. 7976865 

sendo ponderado que o mesmo era abrangido pela tutela deferida nos 

autos, determinando assim o cumprimento do que fora pleiteado. 

Irresignada, a UNIMED CUIABÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento 

nº 1005189-66.2017.811.0000, o qual teve negado seu provimento. No 
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decisório de ID. 7976865 foi analisado o pedido supramencionado, 

ponderando que o mesmo era abrangido pela tutela deferida nos autos, 

determinando assim o cumprimento do que foi pleiteado. Ao ID. 8198880 é 

noticiado pelo requerente o descumprimento da medida liminar, pela 

requerida, sendo determinado por meio do ID. 8307378 as intimações das 

promovidas para o efetivo cumprimento, sob pena de imposição de multa 

diária a ser imposta pelo juízo. Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera (ID. 8696190). A primeira requerida apresentou Contestação e 

Documentos aos Ids. 9107082 a 9107136), aduzindo que o tratamento 

solicitado em hospital não credenciado à Unimed Cuiabá, não possui 

amparo contratual, visto ser de alto custo, que em momento algum 

descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e, que tampouco feriu a 

regra contratual existente, que não há prova da classificação de risco de 

seu quadro clínico como urgente. Segue asseverando que, inexiste dano 

moral a ser recomposto, alternativamente, devem ser observados os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem inversão do ônus da 

prova, cabendo ainda o julgamento de improcedência da pretensão 

autoral. Em seguida, a UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS ofereceu 

contestação (Ids. 9133330 a 9133473), arguindo em preliminar ilegitimidade 

passiva, requerendo que seja excluída do polo passivo da demanda, e no 

mérito que o pedido autoral formulado seja julgado totalmente 

improcedente. A parte autora impugnou a Contestação por meio dos IDs. 

9857516 a 9857753. É o relatório. Decido. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. 

Seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, embora tenham as 

partes indicado as provas, o deslinde da controvérsia não reclama dilação 

probatória, uma vez que há segurança necessária para realização da 

justiça, o que em última análise confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitem a formação do convencimento do juiz, como se verá da análise 

meritória (CPC, art. 370). A controvérsia cinge-se a matéria de direito, qual 

seja, análise contratual e da farta documentação colacionada nos autos 

pelas partes, no mais, há farta jurisprudência acerca da situação posta, 

sendo, portando, desnecessária maior dilação probatória. Nesse sentido 

vem decidindo a Corte Mato-grossense, verbis: “PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PENHORA POR SE TRATAR 

DE BEM DE FAMÍLIA - REJEIÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. Em sede 

de embargos à execução é dever do magistrado proceder ao julgamento 

antecipado da lide quando entender não haver necessidade de produção 

probatória, nos termos do artigo 740 do Código de Processo Civil”. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 18316/2004; 3ª CÂMARA CÍVEL; j. 02/6/2004). 

Nesse sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Importante destacar 

que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar 

desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei 

processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa 

das partes. Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao 

contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, 

que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do 

processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual. 

A doutrina também soa neste sentido, verbis: “Outra hipótese na qual, 

mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se 

fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato 

(questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a 

inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a 

convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja 

testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao 

Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464) Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC, por se tratar de 

matéria de direito e análise documental do contrato. Conforme consignado 

trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Ressarcimento, 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar em Tutela de Urgência 

Antecipada ajuizada por NAALIEL UMBELINO DA CRUZ em face de 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED 

CENTRO-OESTE E TOCANTINS, partes qualificadas nos autos. Antes de 

adentrar ao mérito, necessária digressão acerca da preliminar suscitada 

em Contestação. · DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A UNIMED FEDERAÇÃO 

INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E 

TOCANTINS alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda 

por não haver vínculo entre as partes. As argumentações expostas pela 

ré não merecem prosperar, pois, considerando a teoria da aparência no 

caso concreto, trata-se de cooperativas consorciadas, utilizando inclusive 

a mesma logomarca, com atuação no mesmo seguimento. O fato de 

possuírem CNPJ diverso, em nada descaracteriza a solidariedade das 

entidades, já que tais operadoras utilizam-se da prática do intercâmbio 

entre si, para fins de cumprimento do contrato com os usuários. Ademais, 

a preliminar foi matéria do Agravo de Instrumento nº 

1005189-66.2017.811.0000, interposto pela UNIMED – CUIABÁ, tendo sigo 

negado o provimento. Colho o entendimento jurisprudencial acerca do 

tema, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205, DO 

CÓDIGO CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO 

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICO/HOSPITALARES. UNIMED 

PORTO ALEGRE E UNIMED SEGUROS. COOPERATIVAS CONSORCIADAS. 

RELAÇÃO DE INTERCÂMBIO. A prova documental acostada aos autos 

evidencia a responsabilidade da parte denunciada da lide no que se refere 

à cobertura dos serviços médico-hospitalares. Tratando-se de 

cooperativas consorciadas, com relação de intercâmbio, mostra-se 

correta a decisão que condenou a apelante/denunciada ao ressarcimento 

das despesas hospitalares. APELO DA PARTE RÉ/DENUNCIANTE. 

CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. Inexistente condenação solidária dos 

réus/denunciantes e da denunciada da lide, sobretudo porque a sentença 

que julga procedente a denunciação reconhece o direito da ré/denunciante 

de ser ressarcida, pelo plano de saúde, das despesas 

médico-hospitalares a que foi condenada na demanda principal. 

PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação 

Cível Nº 70048064679, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 11/06/2014). (TJ-RS., Relator: 

Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 11/06/2014, Décima Quinta Câmara 

Cível)”. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

PROPOSTA POR BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE CONTRA 

COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS. REQUERIMENTO DA 

DEMANDANTE PARA QUE FOSSE COBERTA CIRURGIA DE 

GASTROPLASTIA NA FORMA RECOMENDADA POR SEU MÉDICO. PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDO E CONFIRMADO 

POSTERIORMENTE. COOPERATIVA DEMANDADA QUE SOMENTE ALEGOU 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO IMPUGNOU OS ARGUMENTOS 

SUSTENTADOS NA INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA: APLICAÇÃO 

DA TEORIA DA APARÊNCIA. CONDENAÇÃO DA COOPERATIVA 

DEMANDADA. IRRESIGNAÇÃO DA COOPERATIVA DEMANDADA: 

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A 

DEMANDANTE FIRMOU PACTO DE PLANO DE SAÚDE COM PESSOA 

JURÍDICA DIVERSA. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

APARÊNCIA. RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES TIPICAMENTE DE 

CONSUMO, A TEOR DOS ARTS. 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA 
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COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DEMANDADA AFASTADA. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. "I - "Por 

força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie 

duas cooperativas médicas pertencentes ao Sistema Cooperativo UNIMED, 

pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que 

disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso 

inclusive da mesma logomarca." (Emb. Infringentes n. , Rel. Des. Fernando 

Carioni, DJ de 21-9-2007). (Processo: (Acórdão). Relator: Carlos 

Prudêncio. Origem: Capital. Orgão Julgador: Primeira Câmara de Direito 

Civil. Julgado em: 28/05/2013)" LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. TEMERIDADE E 

CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO. CONDENAÇÃO DAS 

APELANTES, DE OFÍCIO, AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% (UM POR 

CENTO) E INDENIZAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO), AMBAS A INCIDIR 

SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130434287 SC 2013.043428-7 (Acórdão), 

Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 05/08/2013, 

Primeira Câmara de Direito Civil Julgado)”. Destaquei. Tratando-se de 

relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 7º, 

parágrafo único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos 

os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, inconteste a participação 

efetiva da empresa ré no evento. Dessa forma, REJEITO a preliminar de 

Ilegitimidade Passiva Ad Causam da UNIMED FEDERAÇÃO 

INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E 

TOCANTINS. Superadas a preliminar arguida, passo a análise do mérito. A 

demanda trata de matéria de relação consumerista, portanto, as 

discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei 

especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei 

no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso aplicam-se principalmente as 

normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à 

dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º, CDC). É o que prevê a 

Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde.” Tratando-se de plano de saúde, a 

interpretação sobre a cobertura ou não de determinado procedimento, 

instrumental ou exame, deve ser realizada à luz do CDC. Como matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, 

portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 

8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nesse ínterim, a parte autora alega que em 

razão de ter sido acometido por um “Aneurisma Sacular de Aorta 

Torácica”, passou por procedimento cirúrgico no Hospital Jardim Cuiabá, 

sendo os custos cobertos pela UNIMED-CUIABÁ, contudo, passados 

aproximadamente 05 (cinco) anos, foi descoberta complicação decorrente 

do procedimento supramencionado, sendo necessária assim nova 

intervenção cirúrgica, a qual foi autorizada pela diretoria da 

Unimed-Cuiabá, sob a condição de ser realizado no Hospital Público Dante 

Pazzanese, desde que fossem antecipados os pagamentos por parte do 

demandante, posto isto que fossem requeridos os ressarcimentos 

semanais. Acerca dos mencionados ressarcimentos, estes foram 

efetuados de forma parcial. Ademais, depois de realizado o procedimento 

cirúrgico no Hospital Público Dante Pazzanese, o reclamante foi 

diagnosticado com uma grave infecção hospitalar, conforme Relatório 

Médico (ID. 6743521), o que acarretou em sua transferência urgente ao 

Hospital Israelita Albert Einstein, que somente foi possível após um 

depósito prévio a título de caução do montante de R$ 185.000,00 (cento e 

oitenta e cinco mil reais). A UNIMED CUIABÁ, por sua vez, sustenta que a 

negativa da cobertura foi legítima quanto ao Hospital Israelita Albert 

Einstein, e se deu em razão da inexistência de previsão contratual para 

cobertura de tratamento realizado em hospital de alto custo, ficando a 

cargo da consumidora optar por hospital não credenciado. As requeridas 

se limitaram a contestar os gastos perante o Hospital Israelita Albert 

Einstein, e sequer se insurgiram quanto as despesas/ressacimento 

realizadas no Hospital Dante Pazzanese. Pois bem, sabe-se que quando o 

estado de saúde do beneficiário do plano contratado é urgente, como é o 

caso dos autos, visto que o paciente estaria correndo risco de ceifar a 

própria vida por estar acometida por “Aneurisma Sacular de Aorta 

Torácica”, bem como por depois de realizada intervenção cirúrgica junto 

ao Hospital Dante Pazzanese, foi diagnosticado com infecção grave, 

sendo assim obrigatória a cobertura para o atendimento que for 

necessário ao paciente, tal como prevê, expressamente a legislação que 

rege a matéria. Destaca-se que o atendimento, nesse contexto entendido, 

compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao 

afastamento da situação de periclitação da vida, inclusive intervenção 

cirúrgica e internação, se imprescindível for. Em caso de internação em 

Hospitais chamados de alto custo, ficando comprovado que o paciente se 

encontra em situação de urgência e emergência, deve a operadora 

custear, ou sendo o caso, ressarcir todas as despesas 

médico-hospitalares em instituição não credenciada de alto custo. Aliás, 

este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA C/C REEMBOLSO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – 

AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO 

CUSTO NÃO CONVENIADO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

NECESSIDADE E EMERGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO 

CREDENCIADO – TRATAMENTO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO 

ESPECIALIZADA – REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS – 

VIABILIDADE – NEGATIVA DA OPERADORA – ABUSIVIDADE 

EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VERBA 

INDENIZATÓRIA RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O usuário do plano de saúde tem direito à restituição dos 

gastos com tratamento em hospital não credenciado de alto custo se 

comprovada a situação de urgência ou emergência, a impossibilidade de 

utilização de rede habilitada e a indisponibilidade do tratamento ou 

procedimento nos hospitais capacitados. A negativa injustificada do plano 

de saúde a tratamento médico de usuário em caso de emergência e 

urgência configura os danos morais, por agravar a situação de aflição 

psicológica e angústia do beneficiário”. (Ap 129655/2016, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DIREITOS C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - 

CUSTEIO DE TRANSPLANTE EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO 

CONVENIADO - NEGATIVA DE COBERTURA - COMPROVAÇÃO DA 

SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E URGÊNCIA - ATENDIMENTO EM 

INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA - REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS - 

VIABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O usuário do plano de saúde tem 

direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em instituição não 

credenciada de alto custo se provada a situação de urgência ou 

emergência, a impossibilidade de utilização de rede habilitada e a 

indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos locais capacitados. A 

negativa injustificada do plano de saúde a tratamento médico de usuário 

em caso de emergência e urgência configura os danos morais, por 

agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário. (Ap 

146087/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014)”. Destaquei. ·DAS DESPESAS NA FUNDAÇÃO ADIB JATENE – 

HOSPITAL PÚBLICO DANTE PAZZANESE A internação no referido hospital 

se deu em decorrência de complicação de procedimento cirúrgico, 

custeado pela demandada UNIMED-CUIABÁ em um de seus hospitais 

credenciados, referida complicação médica, implicou na necessidade de 

nova intervenção cirúrgica, a qual foi realizada no Hospital Dante 

Pazzanese. Em análise do caso posto, restou demonstrado que o autor já 

havia se submetido a tratamento em rede conveniada, no entanto, não foi 

suficiente a estabilização de sua saúde, e assim não se trata de opção, 
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mas de ultima ratitio, para garantir a própria vida. Não houve contestação 

da requerida quanto ao presente pedido e capítulo da sentença. No caso 

em discussão, a cláusula contratual que elimina internações e/ou cirurgias 

em Hospitais que utilizem tabela Própria, estes de Alto Custo não é clara, 

máxime porque lista variados nomes de hospitais nos quais não seria 

autorizada a internação ou cirurgia, mas dentre os nomes listados na 

Cláusula IX – ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO – 9.5 – (ID. 

9107117) não se encontra o da FUNDAÇÃO ADIB JATENE – HOSPITAL 

PÚBLICO DANTE PAZZANESE, que foi onde o requerente realizou a 

intervenção cirúrgica necessária à preservação da sua vida, tendo em 

vista a complicação do procedimento anteriormente já realizado em 

hospital credenciado a Unimed-Cuiabá. A requerida excluiu 

expressamente em contrato os hospitais não autorizados, inclusive os 

nomeando, e dentre eles não consta o Hospital que atendeu a autora, não 

se podendo estender cláusula limitativa em desfavor do consumidor. 

Nesse sentido foi o voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, 

quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 139300/2014, ao qual 

coaduna-se do entendimento esboçado. Não é exagero ressaltar que, 

cláusula limitativa de tratamento nos casos de emergência coloca o 

consumidor em desvantagem exagerada, cabendo sempre a interpretação 

contratual de forma mais favorável ao beneficiário, nos termos dos artigos 

47 e 51 do Codigo de Defesa do Consumidor. Considerando que o 

nosocômio não era excluído contratualmente, não há qualquer justificativa 

para a conduta de negar o custeio do tratamento. Isso porque o autor é 

usuário do plano de saúde e por tal motivo, deve a operadora fornecer 

todo o necessário para realização dos procedimentos diversos prescritos 

pelo médico, que são imprescindíveis para o êxito do quadro clínico do 

paciente. Desse modo, merece prosperar o pedido de 

custeio/ressarcimento pleiteado pelo autor. · DAS DESPESAS JUNTO AO 

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN Em que pese o Hospital Israelita 

Albert Einstein não estar abrangido contratualmente, bem como sendo 

expressa a sua exclusão na Cláusula IX – ATENDIMENTO FORA DA ÁREA 

DE ATUAÇÃO – 9.5, tem-se que no caso dos autos que a transferência, 

bem como internação do autor no hospital supramencionado se deu em 

virtude de seu caso se tratar de urgência. Ademais, em virtude da 

infecção contraída pelo autor durante sua internação no Hospital Dante 

Pazzanese, fez-se necessária sua transferência ao Hospital Israelita 

Albert Einstein, sob a responsabilidade médica dos profissionais que 

acompanhava seu tratamento, conforme Relatório Médico de Id. 6760804, 

sendo indiscutível a gravidade do quadro clínico do demandante e, 

portanto, da urgência da medida requestada. Acerca das informações 

contidas no supramencionado relatório colho o seguinte trecho in verbis: 

“Na data da transferência o paciente encontrava-se consciente, mas 

letárgico, restrito ao leito, mau estado geral, em insuficiência renal dialítica, 

edema pulmonar, anasarca, febril, hemodinâmica instável, duas úlceras de 

pressão em região sacral. Imediatamente foi transferido para o Centro de 

Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, sob nossa 

responsabilidade médica...” destaquei. Não se nega conhecimento, todo 

válido da exclusão contratual do Hospital Israelita Albert Einstein, contudo, 

não é o caso dos autos, uma vez que sobre a ótica do caso em concreto, 

o mencionado relatório médico demonstra que a transferência do 

reclamante do Hospital Dante Pazzanese para o Hospital Israelita Albert 

Einstein, não foi uma opção, mas sim uma necessidade, a qual não partiu 

dos familiares do paciente, ora autor, mas dos médicos responsáveis pelo 

seu tratamento, por certo que optaram dentre centenas de hospitais na 

Capital Paulista, pelo Hospital Albert Einstein pela sua reputação naquele 

tipo de tratamento. Nesse sentido, foi o voto do Desembargador João 

Ferreira Fi lho, relator do Agravo de Instrumento nº 

1005189-66.2017.811.0000, interposto pela UNIMED-CUIABÁ, do qual 

colhe-se o trecho: (...) O documento mencionado, especialmente no trecho 

destacado, mostra que, realmente, a transferência do paciente do Instituto 

Dante Pazzanese para o Hospital Israelita Albert Einstein não foi uma 

opção, mas uma necessidade, e não partiu dos familiares do paciente, 

mas dos médicos responsáveis por seu tratamento, o que já é suficiente 

para infirmar a tese recursal, até mesmo porque se os próprios médicos 

optaram pela transferência do paciente para outra entidade, afastando-o 

do foco da infecção hospitalar, por certo que optaram, dentre centenas de 

hospitais na Capital paulista, pelo Hospital Albert Einstein pela sua 

reputação naquele tipo de tratamento. Em consonância ao entendimento, 

colho a jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – 

ABRANGÊNCIA NACIONAL – SEGURADO COM ADENOCARCINOMA 

(CÂNCER) DE PÂNCREAS – NEGATIVA DE COBERTURA DA 

INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO PELA SEGURADORA – PROCEDÊNCIA 

– PREVALÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROCEDIMENTO 

(QUIMIOTERAPIA) REALIZADO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA UNIMED 

- HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO – 

DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RISCO 

DE MORTE - CLÁUSULA ABUSIVA E NULA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE 

TODAS AS DESPESAS DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO 

RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO SEGURADO – NÃO OCORRÊNCIA DE 

DESEQULÍBRIO CONTRATUAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

PRECEDENTES DO STJ - VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM 

DISSONÂNCIA COM OS PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE 

E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO 

CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO 

CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – 

SÚMULA 362 DO STJ – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – 

DESCABIMENTO – COMANDO AFASTADO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. É aplicável o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante 

súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a 

urgência/emergência do procedimento pretendido pelo segurado/apelado, 

qual seja, tratamento quimioterápico para cura da patologia de 

Adenocarcinoma (câncer) de Pâncreas, é obrigação da prestadora de 

serviço de saúde cobrir as despesas do tratamento indicado, 

considerando o grave risco de morte do paciente, ainda que os serviços 

médicos sejam de alto custo e prestados fora da abrangência da 

cobertura regional. Afigura-se abusiva e nula a cláusula que obsta 

atendimentos em hospitais fora da área regional de atuação da UNIMED e 

de serviços classificados de alto custo, consoante os termos do artigo 51, 

inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, principalmente a cláusula 

que poderia importar em risco de morte dos usuários. A recusa indevida 

da operadora de serviços médicos e hospitalares em suportar a 

integralidade dos custos do tratamento da patologia acometida pelo 

segurado caracteriza dano moral, já que interfere de maneira significativa 

no seu comportamento psicológico, ocasionando-lhe angústias e aflições. 

Se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se excessivo, há que 

ser reduzido para que seja considerado o princípio da razoabilidade e bom 

senso. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento.” (STJ-Súmula nº 362). O termo inicial 

para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual, é a data da citação, consoante o disposto 

nos artigos 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Não há 

falar-se em condenação ao pagamento de multa por descumprimento de 

obrigação judicial, se esta já havia sido excluída em agravo de 

instrumento. (Ap 102331/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 

26/03/2014) Comprovada a urgência do procedimento pretendido pelo 

autor, é obrigação da prestadora de serviço de saúde cobrir as despesas 

do tratamento indicado, ainda que os serviços médicos sejam de alto custo 

e prestados fora da abrangência de cobertura. Afigura-se abusiva e nula 

a cláusula que obsta atendimento em hospitais de serviços classificados 

de alto custo, consoante os termos do artigo 51, inciso IV, do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente a cláusula que poderia importar em 

risco de morte do usuário, sendo, portanto devida a restituição dos 

valores ao usuário. À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada sob a 

nova ótica processual, colho julgados desta Corte de Justiça, em igual 

sentido sob o tema: EMENTA: DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA, 

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - PLANO DE SAÚDE – 

TRATAMENTO HEPÁTICO – TRANSPLANTE - INEXISTÊNCIA DE 

NOSOCÔMIO NA ÁREA DE COBERTURA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONFIGURADA – HOSPITAL DE ALTO CUSTO – 

OBRIGATORIEDADE COBERTURA – RECURSOS DESPROVIDOS. 

(...)Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive 

com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do 

plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja 

considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora. A 

recusa injustificada da operadora na cobertura do tratamento da patologia 

acometida pela beneficiária, colocando em risco a sua vida, viola o direito 

garantido contratualmente. (TJMT - Quinta Câmara Cível – Apelação Cível 
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nº 160.074/2016 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - 

Julgado em 08/03/2017 - DJE 14/03/2017) EMENTA: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CUSTEIO DE TRATAMENTO 

EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE E 

URGÊNCIA - DIREITO DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –- 

RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato de adesão submetido 

às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser aquela 

mais favorável ao consumidor, bem como devem ser consideradas 

abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos (STJ 

REsp. 183719/SP). Afigura-se absolutamente eivada de nulidade a 

disposição contratual que excepciona o dever de reembolsar, mesmo nos 

casos de urgência ou de emergência, as despesas médicas efetuadas em 

hospital de tabela própria, compreendido como de alto custo (STJ REsp 

1286133 / MG). Revelando-se de urgência e emergência o tratamento 

buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação 

da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o 

nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência 

da prestadora. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação 

Cível nº 67.773/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado 

em 19/09/2017 - DJE 25/09/2017) EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

PLANO DE SAÚDE - RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA – 

HOSPITAL NÃO CREDENCIADO - CIRURGIA EMERGENCIAL - DEVER DE 

RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS - DANO MORAL - 

CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO E PROVIDO PARA MAJORAR 

HONORÁRIOS. As cláusulas limitadoras de cobertura violam o Código de 

Defesa do Consumidor tornando-se abusivas ante o fato do contratante 

desses serviços ter como objetivo assegurar o tratamento e o pronto 

atendimento de saúde quando houver necessidade, principalmente em 

situação de urgência. O art. 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, que 

dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê 

ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, 

como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente. Ante a urgência do procedimento, é 

indubitável o dever de restituir integralmente os valores despendidos com 

o procedimento emergencial. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito 

Privado - Ap 22042/2017 – Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 

Julgado em 09/08/2017 - DJE 23/08/2017) No mais, respaldada em 

entendimento jurisprudencial do eg. STJ, qual seja, a de que, como todas 

as Cooperativas do Grupo UNIMED respondem solidariamente pelas 

obrigações contratadas por qualquer delas (REsp nº 1.377.899/SP), e 

como o Hospital Israelita Albert Einstein é conveniado com a UNIMED 

Centro-oeste e Tocantins, também incluída no polo passivo da lide, é 

perfeitamente possível que, precisamente em função desta solidariedade 

jurisprudencialmente reconhecida, a UNIMED Cuiabá arque com as 

despesas médico-hospitalares do autor naquele nosocômio. Colhe-se do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça que há responsabilidade 

solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma 

rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases 

geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia 

de fornecimento de serviços que foram mal prestados (REsp 1665698/CE, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS (teoria da aparência) CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017). O referido entendimento resta 

consignado ainda no procedente: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA 

DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 

(...) 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo 

nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a 

fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de 

cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por 

isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da 

contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que 

compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da 

contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema 

único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois 

alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de 

personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra 

a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. 

À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da 

recorrida. (...)” (STJ - REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017) Diante do 

expostos e pelas razões apresentadas diante do inúmeros precedente 

desta Corte de Justiça e sedimentados pelo STJ, merece prosperar os 

pedidos do autor quanto a obrigação das requeridas de custeio e 

ressarcimento das despesas necessários ao restabelecimento de saúde. 

O dano moral é devido em casos decorrentes da má prestação dos 

serviços contratados, portanto deve ser indenizado o lesado 

independentemente da comprovação da ocorrência de prejuízos 

patrimoniais. Sendo indevida a recusa da operadora de serviços médicos 

e hospitalares em suportar a integralidade dos custos do tratamento da 

patologia acometida pelo segurado caracteriza dano moral, já que interfere 

de maneira significativa no seu comportamento psicológico, 

ocasionando-lhe angústias e aflições. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE 

SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL 

IN RE IPSA. Conjunto probatório que evidencia a falha na prestação do 

serviço. Responsabilidade civil objetiva. Desse modo, a falha na prestação 

do serviço enseja dano moral in re ipsa, pela mera ocorrência do fato 

danoso. Dever de indenizar. Desprovimento do recurso de Apelação”. 

(TJ-RJ - APL: 00005818320038190073 RJ 0000581-83.2003.8.19.0073, 

Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

09/03/2015). Assim, restou comprovada a responsabilidade na conduta da 

requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. O simples fato de a demandada ter deixado 

de autorizar/custear os serviços contratados de forma integral, já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE 

SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS.. - PRELIMINAR. Falta de interesse de agir. Autorização 

de procedimento após concessão de liminar. Demanda envolvendo todo o 

tratamento do autor e danos morais pela demora na autorização. Preliminar 

afastada. - MÉRITO. Ausência de impugnação quanto ao direito à 

cobertura do tratamento de câncer. Danos morais. Demora injustificada 

para liberação de autorização em momento crítico de grave sofrimento. 

Atraso no início da quimioterapia. Valor da indenização. Fixação com 

razoabilidade frente os danos causados e a capacidade financeira das 

partes. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00101716620128260011 SP 

0010171-66.2012.8.26.0011, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 

26/02/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

07/03/2014)”. (destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Na 

mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) a 

indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita 

o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 
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OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011)”. (destaquei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: I- Em sede 

de cognição exauriente e pelas razões apresentada ampliar a tutela já 

deferida nos autos, o que faço para DETERMINAR que as requeridas 

procedam com o pagamento do saldo devedor existente em nome do autor 

em decorrência do seu tratamento, bem como com o reembolso dos 

valores despendidos pelo requerente em ambos nosocômios, conforme 

constante da inicial e caderno processual. II- CONDENAR as demandadas 

para que cumpram com a obrigação de custear as despesas médicas que 

forem necessárias à continuidade do tratamento ao qual está se 

submetendo o autor, até a sua recuperação, sob pena de aplicação de 

multa diária em caso de descumprimento. III- CONDENAR as reclamadas ao 

pagamento a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. IV- CONDENAR a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos a Central de Arrecadação conforme emana a 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013209-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

fdfd

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032645-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

ANGELICA LUCI SCHULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032645-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA DA SILVA RÉU: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. 

Designo o dia 29/01/2019, às 08h00min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

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

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029524-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ALCANTARA CARDOSO (ADVOGADO(A))

RODRIGO JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KG2 CONSTRUTORA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO ALCANTARA CARDOSO OAB - 271.119.228-83 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029524-89.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO JOSE RODRIGUES REQUERIDO: KG2 

CONSTRUTORA EIRELI - ME PROCURADOR: CASSIO ALCANTARA 

CARDOSO Vistos. Designo o dia 30/10/2018, às 14:00, para a realização 

da audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado da parte que 

arrolou a testemunha intimá-la, por carta com aviso de recebimento, 

acerca do dia, horário e local da audiência ora designada, devendo juntar 

aos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à 

audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC. Comunique-se a data ao 

juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência às 

partes/procuradores. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029524-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ALCANTARA CARDOSO (ADVOGADO(A))
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RODRIGO JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KG2 CONSTRUTORA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO ALCANTARA CARDOSO OAB - 271.119.228-83 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029524-89.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO JOSE RODRIGUES REQUERIDO: KG2 

CONSTRUTORA EIRELI - ME PROCURADOR: CASSIO ALCANTARA 

CARDOSO Vistos. Designo o dia 30/10/2018, às 14:00, para a realização 

da audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado da parte que 

arrolou a testemunha intimá-la, por carta com aviso de recebimento, 

acerca do dia, horário e local da audiência ora designada, devendo juntar 

aos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à 

audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC. Comunique-se a data ao 

juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência às 

partes/procuradores. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032645-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

ANGELICA LUCI SCHULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032645-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARCIA 

DA SILVA RÉU: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. Designo o 

dia 29/01/2019, às 08h00min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

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

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1033530-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMARCIA BOTELHO PEREIRA (REQUERENTE)

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036250-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036250-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDVALDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019908-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019908-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA DA SILVA ROCHA RÉU: GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES, 

LIBERTY SEGUROS S/A Vistos. Designo o dia 29/01/2019, às 09h00min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 
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meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019908-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1019908-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANA 

PAULA DA SILVA ROCHA RÉU: GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES, 

LIBERTY SEGUROS S/A Vistos. Designo o dia 29/01/2019, às 09h00min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019362-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (ADVOGADO(A))

KLEBER ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTERO PAES DE BARROS NETO (REQUERIDO)

BLOG DO ANTERO (REQUERIDO)

 

PJE 1019362-06.2016 Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Os requeridos 

apresentam contestação (Id 5539313) alegando em preliminar a 

ilegitimidade passiva de Antero Paes de Barros Neto, vez que o mesmo só 

não foi o autor da matéria questionada no processo, considerando que no 

período eleitoral se afastou de suas funções jornalísticas. Replica à Id 

9817124. Registre-se que partes legítimas são as pessoas titulares da 

relação jurídica material objeto da demanda, sendo autor aquele que atribui 

a si o direito que pleiteia e réu aquele a quem o autor atribui o dever de 

satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é uma das condições da 

ação (art. 18, do NCPC, e também art. 485, VI, do mesmo diploma legal) – 

não se confunde com o próprio mérito. Neste caso ela se restringe a uma 

análise superficial acerca da pessoa que se apresenta como titular do 

direito correspondente à providência judicial que pede, sendo analisada 

em tese. Dessa forma, uma parte é chamada autora porque se apresenta 

ao Estado-juiz como detentora do direito que alega, tendo legitimidade ativa 

para propor a ação – ou seja, iniciar um processo – contra o réu, que por 

ser aquele que, supostamente, satisfará a pretensão indicada pelo autor, 

tem legitimidade passiva para tanto e dessa forma figura no processo 

como aquele de quem o autor exige o cumprimento da obrigação a ele 

demandada. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva de Antero Paes 

de Barros Neto por não ser o autor da matéria publicada porque estava 

afastado das funções jornalistas, verifica-se que o mesmo é o 

responsável pelo Blog do Antero, ademais o autor imputa a ele a autoria 

dos fatos alegados na inicial, restando configurada sua legitimidade, pelo 

qual rejeito esta preliminar. Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 

373 do NCPC. Fixo como ponto controvertido: se os réus praticaram ato 

ilício capaz de gerar indenização por danos morais; se houve 

extrapolação do direito de informação na matéria veiculada no site 

requerido e quais os danos sofridos pelo autor. DEFIRO a produção da 

prova oral postulada pelas partes: a) oitiva de testemunhas. Fixo o prazo 

comum de quinze dias úteis para as partes apresentarem rol de 

testemunhas[1] (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), 

sob a pena de preclusão. Cumpre registrar que com a nova norma 

processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e local da 

realização da audiência, observando-se as regras do artigo 455 do NCPC. 

Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do 

NCPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de 

depor). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/11/2018 às 14:45 horas. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] 

Art. 357, §4º, NCPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019183-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

SARA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA CELIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019183-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SARA CRISTINA DOS SANTOS, MARIA CELIA DA SILVA RÉU: EMPRESA 

GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Vistos. Designo o dia 29/01/2019, 

às 09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019183-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

SARA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA CELIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1019183-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SARA 

CRISTINA DOS SANTOS, MARIA CELIA DA SILVA RÉU: EMPRESA 

GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Vistos. Designo o dia 29/01/2019, 

às 09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 
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contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036177-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

EDSON DE SOUZA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036177-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON DE SOUZA SIQUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 09h20min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036177-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

EDSON DE SOUZA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1036177-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDSON 

DE SOUZA SIQUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 09h20min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036293-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO EMIDIO DA SILVA (AUTOR(A))

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036293-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO EMIDIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036196-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GIROLI RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036196-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRO GIROLI RODRIGUES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 09h36min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036196-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GIROLI RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1036196-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRO 

GIROLI RODRIGUES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 09h36min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 
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advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036222-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ILKA SANTOS DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Ilka Santos de Castro em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré e que foi 

surpreendida com cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 2.428,14, 

referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel e se abster de promover a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 16059352 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 15/10/2018, cobrando o suposto 

consumo recuperado e diversos encargos, totalizando o valor de R$ 

2.428,14, ou seja, débito pretérito, situação que obriga a parte autora a tal 

pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a 

legalidade da dívida. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, já que ela é essencial à vida cotidiana da parte autora. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora do 

pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz 

de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a ré 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel, no prazo de 24 

horas, e se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
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dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a ritério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 29/01/2019, às 08h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019362-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (ADVOGADO(A))

KLEBER ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTERO PAES DE BARROS NETO (REQUERIDO)

BLOG DO ANTERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1019362-06.2016 Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Os requeridos 

apresentam contestação (Id 5539313) alegando em preliminar a 

ilegitimidade passiva de Antero Paes de Barros Neto, vez que o mesmo só 

não foi o autor da matéria questionada no processo, considerando que no 

período eleitoral se afastou de suas funções jornalísticas. Replica à Id 

9817124. Registre-se que partes legítimas são as pessoas titulares da 

relação jurídica material objeto da demanda, sendo autor aquele que atribui 

a si o direito que pleiteia e réu aquele a quem o autor atribui o dever de 

satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é uma das condições da 

ação (art. 18, do NCPC, e também art. 485, VI, do mesmo diploma legal) – 

não se confunde com o próprio mérito. Neste caso ela se restringe a uma 

análise superficial acerca da pessoa que se apresenta como titular do 

direito correspondente à providência judicial que pede, sendo analisada 

em tese. Dessa forma, uma parte é chamada autora porque se apresenta 

ao Estado-juiz como detentora do direito que alega, tendo legitimidade ativa 

para propor a ação – ou seja, iniciar um processo – contra o réu, que por 

ser aquele que, supostamente, satisfará a pretensão indicada pelo autor, 

tem legitimidade passiva para tanto e dessa forma figura no processo 

como aquele de quem o autor exige o cumprimento da obrigação a ele 

demandada. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva de Antero Paes 

de Barros Neto por não ser o autor da matéria publicada porque estava 

afastado das funções jornalistas, verifica-se que o mesmo é o 

responsável pelo Blog do Antero, ademais o autor imputa a ele a autoria 

dos fatos alegados na inicial, restando configurada sua legitimidade, pelo 

qual rejeito esta preliminar. Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 

373 do NCPC. Fixo como ponto controvertido: se os réus praticaram ato 

ilício capaz de gerar indenização por danos morais; se houve 

extrapolação do direito de informação na matéria veiculada no site 

requerido e quais os danos sofridos pelo autor. DEFIRO a produção da 

prova oral postulada pelas partes: a) oitiva de testemunhas. Fixo o prazo 

comum de quinze dias úteis para as partes apresentarem rol de 

testemunhas[1] (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), 

sob a pena de preclusão. Cumpre registrar que com a nova norma 

processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e local da 

realização da audiência, observando-se as regras do artigo 455 do NCPC. 

Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do 

NCPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de 

depor). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/11/2018 às 14:45 horas. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] 

Art. 357, §4º, NCPC.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036222-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ILKA SANTOS DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Ilka Santos de Castro em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré e que foi 

surpreendida com cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 2.428,14, 

referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel e se abster de promover a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 16059352 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 15/10/2018, cobrando o suposto 

consumo recuperado e diversos encargos, totalizando o valor de R$ 

2.428,14, ou seja, débito pretérito, situação que obriga a parte autora a tal 

pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a 

legalidade da dívida. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, já que ela é essencial à vida cotidiana da parte autora. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, 
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mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora do 

pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz 

de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a ré 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel, no prazo de 24 

horas, e se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a ritério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 29/01/2019, às 08h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033491-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILVANIZE DO NASCIMENTO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Revisional de 

Consumo c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Dilvanize do Nascimento Lima, em desfavor de 
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Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuária do serviço de fornecimento 

de água prestado pela requerida e foi surpreendida com cobranças 

referentes aos meses 10/2017 no valor de R$ 598,23, 12/2017, sendo o 

valor de R$ 2.801,07 (retroativo) + R$ 150,00 (hidrômetro danificado), e de 

01/2018 a 07/2018, o que não condiz com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de água no imóvel e se abster de inserir o nome da autora 

nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 15731344, que a ré emitiu faturas em 

2017 nos valores de R$ 28,90, R$ 31,15, etc., mas efetuou cobranças 

referentes aos meses 10/2017 no valor de R$ 598,23, 12/2017, em R$ 

3.094,72, sendo o valor de R$ 2.801,07 acerca de retroativo e R$ 150,00 

referente a suposto hidrômetro danificado, e de 01/2018 a 07/2018 nos 

valores de R$ 133,46, R$ 164,74, R$ 1.010,57 acerca de fiscalização de 

ligação, etc., (Ids. 15731344 e 15731346), ou seja, percebe-se a 

existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana do 

autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de 

água na residência da autora, no prazo de 24 horas, e se abstenha de 

inserir o nome dela nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. Para não 

ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora 

efetuar o depósito judicial sobre cada mês discutido, no valor da média 

das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no 

prazo de cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré. No 

mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 29/01/2019, às 

09h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013843-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

NEVTON DE FREITAS VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013843-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEVTON DE FREITAS VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. NEVTON DE FREITAS VIANA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/02/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a ausência do laudo do IML. No mérito alega a 

imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 
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quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Muito embora a parte ré tenha 

arguido como preliminar a ausência do laudo do IML, verifica-se que a 

questão não se amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 16/02/2018. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que NEVTON DE FREITAS VIANA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão esquerda de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da 

mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016843-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AISLAN EWERTON SILVA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016843-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AISLAN EWERTON SILVA CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. AISLAN EWERTON SILVA CORREA, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/03/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 
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documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 09/03/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que AISLAN EWERTON SILVA CORREA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013870-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

EDMAR BERNARDES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013870-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDMAR BERNARDES FERREIRA JUNIOR REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. EDMAR 

BERNARDES FERREIRA JUNIOR, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 24/02/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da 

inicial devido à ausência de documentos indispensáveis a propositura da 

ação, pendência documental do requerimento administrativo, falta do 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de documentos essenciais à regulação. No mérito impugna os 

documentos juntados, alega ausência do boletim de ocorrência, existência 

de lesões de acidentes diversos, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto à correção monetária, aos juros e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo 

este o boletim de ocorrência, entretanto este assunto será analisado com 

o mérito, por com ele se confundir. Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como a pendência documental, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais à 

regulação, argumentando que a ausência dos documentos pessoais do 

autor impossibilita o pagamento no âmbito administrativo. Entretanto, o 

pleito em questão é judicial, não sendo obrigatória a presença desses 

documentos, pelo que afasto a preliminar arguida. No mérito, a ré impugna 

os documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. A parte ré 

alega também a ausência do boletim de ocorrência, argumentando que 

este é um documento fundamental à instrução da petição inicial. Entretanto 

é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO 

TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

24/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que EDMAR 

BERNARDES FERREIRA JUNIOR apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 
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correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014310-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ABRAAO ERMISDORFF SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014310-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ABRAAO ERMISDORFF SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ABRAÃO 

ERMISDORFF SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 18/02/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da 

inicial devido à ausência de documentos indispensáveis a propositura da 

ação, pendência documental do requerimento administrativo, falta do 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a ausência do boletim de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto à correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo 

este o boletim de ocorrência, entretanto este assunto será analisado com 

o mérito, por com ele se confundir. Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como a pendência documental, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 
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administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento fundamental à instrução da 

petição inicial. Entretanto é sabido que o boletim de ocorrência não é o 

único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO 

FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

18/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que ABRAÃO 

ERMISDORFF SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

quinto dedo do pé direito de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo do 

pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 

(mil e doze reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 
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MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009962-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MARINS CESAR (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009962-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDO MARINS CESAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIZ FERNANDO MARINS CESAR, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/02/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta 

de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito impugna os documentos 

juntados, alega a ausência de comprovação do nexo causal entre o 

acidente e a lesão, insuficiência probatória do registro de ocorrência, a 

inadimplência do proprietário, inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, 

compensação devido à inadimplência do prêmio, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, não vinculação ao salário mínimo, pagamento dos 

honorários periciais médicos, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 
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postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré impugna os documentos juntados, alegando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

Além disso, a ré alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. A parte ré alega também que o autor não 

faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do prêmio, 

entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico 

que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não 

exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo 

perfeitamente aplicável a seguinte súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUIZ FERNANDO MARINS CESAR, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão esquerda de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016644-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUANA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016644-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUANA DA SILVA MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANA BEATRIZ CRESCENCIO DE MORAES, menor 

representada por sua genitora, LUANA DA SILVA MORAES, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a ausência do laudo do IML. No mérito 

alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Muito embora a parte ré tenha 

arguido como preliminar a ausência do laudo do IML, verifica-se que a 

questão não se amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi 

vítima de acidente de trânsito em 14/11/2017. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que ANA BEATRIZ CRESCENCIO DE MORAES 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013194-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY MENDES MACHADO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013194-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEY MENDES MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLAUDINEY MENDES MACHADO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/02/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito 

alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 17/02/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CLAUDINEY MENDES MACHADO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do segmento da coluna cervical de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do segmento da 

coluna cervical, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 62 de 316



indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010177-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DIMAS RODRIGUES SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010177-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIMAS RODRIGUES SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DIMAS RODRIGUES SOARES, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 08/03/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, ausência do laudo do IML, bem como carência 

de ação devido à invalidade do boletim de ocorrência. No mérito alega 

imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, existência de regra 

específica sobre a matéria, manifesta acerca do laudo pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 

ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à alegação de invalidade do boletim de ocorrência, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré 

alega que o boletim de ocorrência apresentado não possui validade, 

argumentando que o fato não fora lavrado pela autoridade policial na data 

do efetivo acidente. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é 

o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desse modo, verifica-se que 

o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

08/03/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que DIMAS 

RODRIGUES SOARES apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do ombro direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 
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Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036270-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DE SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

W. G. N. D. S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036270-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALTER GABRIEL NUNES DE SOUZA LIMA, VALDELICE DE SOUZA 

CHAVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. WALTER GABRIEL NUNES DE SOUZA LIMA, menor 

representado por sua genitora VALDELICE DE SOUZA CHAVES, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 07/09/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência não ter sido apresentado. No mérito alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 
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Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência não ter sido apresentado, consta ID 10918551 

– Pág. 10 a presença do referido documento, pelo que afasto a preliminar 

levantada. No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/09/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que WALTER GABRIEL NUNES DE 

SOUZA LIMA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010747-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDINA MARIA RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010747-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINA MARIA RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. EDINA MARIA RAMOS, qualificada nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 02/05/2015, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. No mérito 

impugna os documentos juntados, alega a insuficiência probatória do 
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registro de ocorrência, ausência de comprovação do nexo causal, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. A parte ré ainda impugna os 

documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas constantes 

nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/05/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EDINA MARIA RAMOS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro inferior direito de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 
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trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009985-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SANTIAGO DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009985-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZENAIDE SANTIAGO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CELINA SANTIAGO DE ARRUDA NETA, menor 

assistida por sua representante legal ZENAIDE SANTIAGO ARRUDA, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 05/10/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, irregularidade de 

representação, ausência de pressuposto processual devido à ausência 

de assinatura do assistido, pendência documental do requerimento 

administrativo, bem como falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo. No mérito alega a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre 

os valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, não 

vinculação ao salário mínimo, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de irregularidade de representação, devido à ausência 

de documento que comprove ser a Sra. Zenaide a responsável legal pela 

autora, verifica-se ID 12728005 a referida documentação, pelo que afasto 

a preliminar levantada. Quanto à alegação de ausência de pressuposto 

processual devido à ausência de assinatura da assistida na procuração, 

verifica-se que a procuração está devidamente assinada, tanto pela 

autora quanto por sua representante legal, pelo que afasto a preliminar 

invocada. Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da 

ausência do prévio pedido administrativo, bem como pendência 

documental do requerimento administrativo, estas não prosperam, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 05/10/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que CELINA SANTIAGO DE 

ARRUDA NETA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha 

requerido a complementação deste, aduzindo que o perito dispôs de forma 

confusa quanto ao lado da lesão, entendo desnecessário tal pedido, vez 

que, embora constatado o equívoco, em análise a documentação médica, 

resta claro ser a lesão do lado esquerdo, sendo esta informação ratificada 

pelo parecer do assistente técnico da ré, conforme ID 15049525 –Pág. 4. 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 
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diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009790-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

RONALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009790-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RONALDO JOSE DA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

10/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

preexistência de uma das lesões, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, não vinculação ao salário mínimo, necessidade de prova pericial, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 
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(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 10/12/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RONALDO JOSE DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1011142-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. M. (AUTOR(A))

KAROLINE MARCONDES LINHARES (AUTOR(A))

BRUNO SA FREIRE MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011142-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAROLINE MARCONDES LINHARES, BERNARDO LINHARES MARTINS 

RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Visto. Trata-se de 

Ação de Execução de Obrigação de Dar Coisa Certa, promovida por 
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KAROLINE MARCONDES LINHARES e BERNARDO LINHARES MARTINS em 

desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, onde 

houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (ID 

15560076). Assim, considerando que não houve a citação da parte ré 

HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1011899-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGK 4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERENTE)

LEANDRO NOGUEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEIBER LEITE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011899-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AGK 4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 

REQUERIDO: KLEIBER LEITE PEREIRA Visto. Trata-se de Notificação 

Judicial, promovida por AGK4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA. em face de KLEBER LEITE PEREIRA, onde houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (ID 15243173). Assim, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032666-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANDERSON SEKIMURA (AUTOR(A))

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO STEIN MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032666-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO ANDERSON SEKIMURA RÉU: MAURO STEIN MARTINS Visto. 

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Medida Liminar, 

promovida por MARIO ANDERSON SEKIMURA em desfavor de MAURO 

STEIN MARTINS, onde houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (ID 15945705). Assim, considerando que não houve a 

citação da parte ré HOMOLOGO por sentença a desistência da presente 

ação e em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018294-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

GLEICE LOYOLA CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1018294-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10436529), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001196-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA (AUTOR(A))

ADAIANE TONHÁ GALVÃO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001196-86.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10440485), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados ID - 

11098204, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018649-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1018649-94.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10489850 ), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019677-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

AMARILDO PETINI BENELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019677-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10489850), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002503-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ PINHEIRO NETO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002503-75.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Manoel Luiz Pinheiro Neto em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Consta do despacho – ID. 4958528, que foi determinado a 

intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos os 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. Devidamente 

intimada, a autora deixou transcorrer in albis o prazo, conforme consta da 

certidão – ID. 11605076. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação 

proferida por esse juízo. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a 

determinação (ID – 4958528), e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Desta feita, em atendimento ao 

art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal Pleno INDEFIRO a petição 

inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo, inclusive no distribuidor. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005226-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

HUGO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005226-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Hugo Ferreira da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Consta do despacho – ID. 4974362, que foi determinado a 

intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos os 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. Devidamente 

intimada, a autora deixou transcorrer in albis o prazo, conforme consta da 

certidão – ID. 11605129. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação 

proferida por esse juízo. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a 

determinação (ID – 4974362), e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Desta feita, em atendimento ao 

art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal Pleno INDEFIRO a petição 

inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo, inclusive no distribuidor. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002570-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDLEIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002570-40.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edleia da Silva Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Consta do despacho – ID. 4959640, que foi determinado a 

intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos os 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. Devidamente 

intimada, a autora deixou transcorrer in albis o prazo, conforme consta da 

certidão – ID. 11467942. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação 

proferida por esse juízo. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a 

determinação (ID – 4959640), e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Desta feita, em atendimento ao 

art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal Pleno INDEFIRO a petição 

inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo, inclusive no distribuidor. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021096-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAFERSON DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021096-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10855744), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022485-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ZAGO ROCHA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022485-75.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10857797), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

SONIA DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))
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JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da decisão retro. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, manifestar nos 

autos nos termos da decisão retro, no prazo de 05 (cinco) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMAD AHMAD BRETAS OMAIS (AUTOR(A))

RENATA BRETAS OMAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerida, para, querendo, manifestar nos autos 

nos autos nos termos da decisão retro, no prazo de 15 (quinze) dias. Era 

o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038401-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA ALBUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038401-52.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Alessandra Albues em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A. O processo se encontra regular, não 

havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a legitimidade do autor, a 

ilicitude na conduta do requerido, a ilegalidade/excesso na cobrança, a 

existência de má prestação de serviço, a reponsabilidade do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a ocorrência de 

danos, sua extensão e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011013-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

K. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA CONCEICAO PEREIRA OAB - 041.474.223-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011013-77.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9202127), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031239-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADELINO DOMINGOS DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1031239-06.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID –11468937), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12676763, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VALTER PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1001425-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031028-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGER FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1031028-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 72 de 316



dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID –11472932), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12676648, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031642-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUESON BARBOSA ROBERTO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1031642-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11480726), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022605-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI PULCINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022605-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11123960), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024112-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARCELINO DAMASCENO (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1024112-17.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 11297440 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024818-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NELITO FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1024818-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 11148700 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024802-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MANOEL SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1024802-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11149008), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12696558, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031432-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO BARROS CHAGAS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1031432-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Devolva-se os autos a Central de Conciliação e Mediação da Capital, para 

juntada do termo de audiência realizada no dia 24/01/2018, às 12:15 

horas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024179-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSICA CRISTINA BAZETE PORTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1024179-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 11151206 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003165-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

QUELEN APARECIDA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1003165-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 13355794), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015558-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATANAEL APOLINARIO DE MOURAIS E SOUSA (REQUERENTE)

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1015558-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a juntada do laudo pericial Id- 15311418, e tendo em vista o 

comprovante de depósito Id-15446087, expeça-se o competente alvará da 

quantia depositada em favor do Perito. Após o cumprimento, voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027976-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIONOR ROBERTO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1027976-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003737-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR IMIANI LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1003737-92.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 8673946), requerendo 

o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 9227454, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008348-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUCIANA BESSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1008348-54.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o alegado pelo autor, ID - 14977411- fls. 5 e, tendo em vista 

que foi juntado pela central de conciliação uma avaliação médica realizada 

em 24/05/2018, determino que no prazo de 15 dias a parte autora 

manifeste esclarecendo quanto a realizou a avaliação médica. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010317-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LORENA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010317-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID –13887693), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030573-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

THAYRIK EVERTON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1030573-05.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme determinado na sentença ID. 13640858. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DE ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1000752-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 
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Considerando a manifestação do autor - ID 12950136, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 09:20 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029929-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

D. B. M. (AUTOR(A))

BRUNA BATISTA MENDES (AUTOR(A))

ANA PAULA BATISTA MENDES (AUTOR(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

KELLY PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1029929-62.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no termo de audiência - ID 13445212, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 09:36 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030802-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIVAN RODRIGUES BELO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1030802-62.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 11459108, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 09:52 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023972-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JUNIOR DE SOUZA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1023972-80.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 11131465, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 10:08 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032019-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GABRIEL SANTOS BORSEKOWSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1032019-43.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 11481538, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 10:24 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025801-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOANITA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1025801-96.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 11171985, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 10:40 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014556-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO LOPES (AUTOR(A))

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

NEUZA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1014556-54.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 15068746 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017578-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DIAS LOPES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1017578-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID –10440868), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019881-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019881-10.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido 

de Danos Morais, ajuizada por ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 08:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033877-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN VINICIUS MORAIS SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033877-12.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11503068), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13515401, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000743-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DINOEL MIRANDA CARNEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Considerando que a parte Requerida não tinha patrono cadastrado aos 

autos, procedo o cadastro do causídico que assinou a peça de defesa, 

bem como impulsiono o feito para proceder nova intimação da parte 

Requerida, para, querendo, manifestar nos autos nos termos da decisão 

judicial retro, no prazo de 05 (cinco) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003331-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORENCY BARBOSA DA FONSECA (REQUERENTE)

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo 

nova intimação das partes Requerente e Requerida, para, querendo, 

manifestar nos autos nos termos da determinação judicial retro, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016646-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO (ADVOGADO(A))

ALEIXO DIOGENES DA CRUZ JAQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo 

nova intimação das partes Requerente e Requerida para, querendo, 

manifestar nos autos acerca da determinação judicial retro, no prazo de 

05 (cinco) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015016-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015016-12.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 4519671), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023006-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA ALVES DE MENEZES (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1023006-54.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora - ID - 5845170 , intime-se a parte 

requerida para que manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias interesse 

na conciliação. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1030676-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 001.998.561-41 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)
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HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030676-12.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em 

vista a complexidade do fato e a quantidade de documentos acostado, 

razão pela qual homologo o valor apresentado. Cumpra-se integralmente a 

decisão de Id 14520907. Aguarde-se a realização da prova pericial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034468-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

R. P. DE FRANCA FILHO EIRELI - ME (REQUERENTE)

REGINALDO PEDROSO DE FRANCA FILHO (REQUERENTE)

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVE INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034468-37.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

distribuído por dependência ao processo 1012313-40.2018.811.0041, em 

trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032879-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MAGALHAES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032879-10.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANTONIO MAGALHAES DOMINGOS DOS SANTOS, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 09:36 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032896-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BANDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032896-46.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JEFFERSON BANDEIRA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 09:52 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032901-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

DERCILIA SOCORRO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032901-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DERCILIA SOCORRO DIAS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/01/2019, às 10:08 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 
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formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033472-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ERISVALDO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033472-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ERISVALDO LEITE, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019 às 10:24 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034896-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

THIAGO HITALO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034896-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por THIAGO HITALO CARVALHO DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 10:40 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033446-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MERIZANGELA DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033446-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT c/c Indenização por danos Morais, ajuizada por MERIZANGELA 

DOS SANTOS ARAUJO, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/01/2019, às 10:56 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033962-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JUREMA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033962-61.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por S.S G, representada por sua 

genitora, JUREMA ARRUDA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019 às 11:12 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 
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revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020094-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BEZERRA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020094-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido 

de Danos Morais, ajuizada por VANESSA BEZERRA DA CONCEIÇÃO 

OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa 

injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 08:32 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020354-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020354-93.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, c/c 

Pedido de Danos Morais, ajuizada por LOURDES BENEDITA DE OLIVEIRA, 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa 

injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 08:48 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020152-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CORREA (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020152-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

Indenização Por Danos Morais, ajuizada por ROBERTO CORREA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme documentos 

acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 23/01/2019, às 09:04 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020787-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MOREIRA MENDES (AUTOR(A))
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JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020787-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), são requisitos da 

petição inicial: Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; 

II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio 

e a residência do autor e do réu; III – os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com suas especificações; V – o valor da causa; VI – 

as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. Assim, analisando detidamente a inicial, 

verifica-se a ausência do endereço eletrônico, devendo o autor 

adequá-las às normas em vigor no prazo 15 (quinze) dias. Todavia, 

levando-se em consideração o elevado número de processos de 

cobrança de DPVAT que são distribuídos, desde já, designo a audiência 

de tentativa de conciliação, para o dia o dia 23/01/2019 às 09:20 horas a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e 

intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda intime-se a autora para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016837-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDIVALDO CELESTE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016837-80.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDIVALDO CELESTE DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 09:36 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o Boletim de 

Ocorrência do acidente. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016871-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016871-55.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 09:52 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017020-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017020-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido 

de Danos Morais, ajuizada por FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2018, às 10:08 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor para juntar aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e CPF legível. A presente 

decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017396-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

THAIANE NICOLE DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017396-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido 

de Danos Morais, ajuizada por THAIANE NICOLE DE MIRANDA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 10:40 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017649-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017649-25.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCIO DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/01/2019, às 08:16 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017961-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DOURADO AMORIM (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017961-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DAYANE DOURADO AMORIM, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 09:36 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 
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negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018474-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLEBER DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018474-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLEBER DA SILVA BARBOSA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 09:52 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018581-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETHLYN LANNES MOREIRA GARCIA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018581-13.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KETHLYN LANNES MOREIRA GARCIA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 10:08 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019144-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DANYLLO GUYLHERME SOUZA AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019144-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DANYLLO GUYLHERME SOUZA AMORIM, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 11:44 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019162-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI AMARAES GOMES (AUTOR(A))

G. G. M. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019162-28.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido 

de Danos Morais, ajuizada por GABRIEL GOMES MIRANDA representado 

por sua genitora MARLEI AMARAES GOMES MIRANDA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 12:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016845-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDWALDO SILVA MEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016845-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDWALDO SILVA MEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/01/2019, às 09:52 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017932-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Y. V. R. D. S. (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017932-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por Y. V. R. D. S, representada por seu genitor Benedito Pereira de Brito. e 

outros, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 10:28 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021230-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS ASSIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021230-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCAS VINICIUS ASSIS DOS SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 11:28 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 
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que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021247-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021247-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

Indenizaçãio por Danos Morais, ajuizada por LUCIMARA CAMPOS SILVA, 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa 

injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 11:44 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022258-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE SALETE BARBIERI (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022258-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido 

de Danos Morais, ajuizada por ADRIANE SALETE BARBIERI, em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido 

de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/01/2019, às 09:52 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022338-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022338-15.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por FRANCISCO FERREIRA, em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/01/2019, às 10:56 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022355-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PEDRO CARLOS BESERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022355-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por PEDRO CARLOS BESERRA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 
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gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/01/2019, às 11:12 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1036199-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

DENISE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036199-68.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo fora 

endereçado para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036121-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

PABLO RAMIRES FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO STÁBILE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036121-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Após, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036093-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ROMANCINI (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036093-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Domani Distribuidora de 

Veículos Ltda. em desfavor de Gabriela Romancini. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036076-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

F. M. D. T. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO DE TOLEDO PIZA OAB - 119.242.388-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036076-70.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Fernanda 

Maciel de Toledo Piza representada por Fernando Antônio de Toledo Piza 

em desfavor de Latam Airlines Group S/A. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos os 

documentos referentes às passagens aéreas, cancelamento de voo, 

entre outros documentos constitutivos de seu direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035851-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LAURIVALDA GOMES BARBOSA (AUTOR(A))

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYANE AGTA QUEIROZ GODOY (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035851-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo fora 

endereçado para o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea 

Grande/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035705-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

LOGISTICA SIMARELLI LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES ROSSO EIRELI - EPP (RÉU)

VIGOR ALIMENTOS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035705-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Lucros 

Cessantes ajuizada por Logística Simarelli Ltda. em desfavor de Vigor 

Alimentos S/A e Transportes Rosso Eireli – EPP. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 85 de 316



Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035637-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE STELA TREW DE JESUS (EXECUTADO)

WAGNER BELOTI LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035637-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por Mútua – Caixa de Assistência 

dos Profissionais do CREA em desfavor de Wagner Beloti Leal e Helenice 

Stela Trewde Jesus Beloti. Diante da análise dos documentos anexados 

ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035636-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE VIANA GARCIA MARQUES (EXECUTADO)

SERGIO PAULO DOS REIS SILVANO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035636-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por Mútua – Caixa de Assistência 

dos Profissionais do CREA em desfavor de Sergio Paulo dos Reis Silvano 

Marques e Jaqueline Viana Garcia Marques. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035614-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO MARIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

KAYLLA SAMIA MENDONCA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035614-16.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por Mútua – Caixa de Assistência 

dos Profissionais do CREA em desfavor de Lúcio Mário da Silva Júnior e 

Kailla Samia Mendonça Reis. Diante da análise dos documentos anexados 

ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035548-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONILSON SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035548-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por Mútua – Caixa de Assistência 

dos Profissionais do CREA em desfavor de Jonilson Santos da Silva. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035540-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEI PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

JANEA HELIANA DE ARRUDA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035540-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por Mútua – Caixa de Assistência 

dos Profissionais do CREA em desfavor de Janea Heliana de Arruda 

Nunes e Dirlei Pereira Nunes. Diante da análise dos documentos anexados 

ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035528-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA TAVARES DE LIMA NASCIMENTO (EXECUTADO)

ISAAC NASCIMENTO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035528-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por Mútua – Caixa de Assistência 

dos Profissionais do CREA em desfavor de Isaac Nascimento Filho e 
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Silvana Tavares de Lima Nascimento. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035393-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ADELIA (REQUERENTE)

JOSE MARCILIO DONEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035393-33.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por Condomínio Residencial 

Adélia em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Defiro 

o pedido formulado pelo autor, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de 

Processo Civil, faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) 

parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de 

indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

da primeira parcela das custas judiciais. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035206-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMINAR MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIUM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035206-25.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a realização das diligências dos atos, sob pena de 

devolução da carta precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034315-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANSTUR HOTEIS LAZER E TURISMO (AUTOR(A))

ADEMIR POLLIS (ADVOGADO(A))

DANIELLE ADRIANA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO FERREIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034315-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por BANSTUR – Hoteis, Lazer e 

Turismo em desfavor de José Roberto da Silva Leite. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034195-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA (REQUERIDO)

MARIO GONCALO ZEFERINO (REQUERIDO)

SYLVIA LUCIA DE CARVALHO MONDIN ZEFERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034195-58.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas da distribuição da carta precatória, sob pena de 

devolução da missiva sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034116-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CABRERA LOPES (REQUERENTE)

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034116-79.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Eduardo 

Cabrera Lopes. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Dê-se vistas ao 

digno representante do Ministério Público. Após, voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033965-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033965-16.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Banco Bradesco Cartões S/A 

em desfavor de Giovanna Brum Gomes. É notório que com a criação das 

varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas 

especializadas são as competentes para processar e julgar as demandas 

que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento 

mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de 

duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de divida. Desse modo, de acordo com o 

provimento nº 004/2008/CM e tendo em vista que é de competência 

exclusiva das Varas Especializadas em Direito Bancário processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

de natureza bancária, declino da competência e determino a redistribuição 

deste processo para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, 

com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033481-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CYBELE DE AZEVEDO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSÉ ROBSON FARIA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MICHELE THOME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033481-98.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente com os requisitos do art. 260, II, do Código de Processo Civil, 

acostando aos autos a cópia do despacho judicial e do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, sob pena de devolução da carta 

precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032447-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032447-88.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1031483-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE DAVI REGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031483-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por José Davi 

Reges de Souza Munzlinger. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Dê-se 

vistas ao digno representante do Ministério Público. Após, voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030335-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FRASCARELLI LANZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRA GESTAO FINANCEIRA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030335-49.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente com os requisitos do art. 260, II, do Código de Processo Civil, 

acostando aos autos a cópia do despacho judicial e do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, sob pena de devolução da carta 

precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030189-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PICONE GAZZETTA (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO MAXIMIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE TARSO VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030189-08.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas da distribuição da carta precatória, sob pena de 

devolução da missiva sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036219-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036219-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por PORTOSEG S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Maria Angelia Lima de 

Silveira. É notório que com a criação das varas bancárias e do provimento 

n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as competentes para 

processar e julgar as demandas que envolvem interesse bancário, 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas 

de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive 

da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

divida. Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente 

julgamento de Conflito de Competência, fixou a competência da Vara 

Bancária para o processamento dessas ações, como se vê: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REQUERIMENTO DE BUSCA E 

APREENSÃO DIRETAMENTE AO JUÍZO DA COMARCA EM QUE 

LOCALIZADO O BEM INADIMPLIDO – PROCEDIMENTO QUE MANTÉM A 

NATUREZA BANCÁRIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE ORIGEM 

– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. É cediço que a competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do 

banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é 

definida pela natureza bancária da matéria debatida. Como decorre a toda 

evidência, os requerimentos de busca e apreensão, aviados diretamente 

ao juízo em que localizado o bem inadimplido, mantém a natureza bancária 

da questão, e por isso, competem ao juízo da vara especializada na 

matéria. (TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 64501/2015 - CLASSE 

CNJ - 221 COMARCA CAPITAL, Data de Julgamento: 06-08-2015) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - ARTIGO 1º, INCISO 

I, § 1º, DO PROVIMENTO DE Nº 04/08/CM - CONFLITO ACOLHIDO - 

COMPETÊNCIA DECLINADA. Nos termos do Provimento nº 04/08/CM, artigo 

1º, I, § 1º, é competente a Vara Especializada em Direito Bancário, para o 

julgamento dos feitos que versem sobre consórcio. Precedentes. (CC 

34785/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/10/2012, Publicado no DJE 17/10/2012) Assim, por ser entendimento 

pacificado no Tribunal de Justiça e de acordo com o provimento nº 

004/2008/CM, tendo em vista que é de competência exclusiva das Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, redistribua-se este 

processo para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, com as 

baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003979-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (ADVOGADO(A))

ELOISA SOARES DO AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003979-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELOISA SOARES DO AMARAL 

RÉU: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos etc. 

Prefacialmente, destaco que na contestação Id. 9840976, de 12/09/2017, a 

parte ré não rebateu todos os pontos firmados na peça vestibular, 

deixando para se manifestar especificamente quanto aos termos da inicial 

apenas na petição Id. 10068944, de 28/09/2017. Mister se faz considerar 

que, ao protocolar a contestação Id. 9840976, ocorreu a preclusão 

consumativa do ato, descabendo a nova manifestação da parte ré, motivo 

pelo qual desde já, declaro a intempestividade de sua manifestação por 

meio do documento Id. 10068944 e deixo de conhecer dos seus termos. 

No mais, não havendo outras questões processuais pendentes e estando 

o feito em ordem, dou-o por saneado e determino a produção de prova 

pericial contábil, às expensas da empresa de Consórcio ora ré, para que 

sejam respondidos os seguintes quesitos do juízo: 1. os valores cobrados 

pela parte ré estão em consonância com o que foi contratado? 2. há 

previsão contratual quanto ao valor/percentual a ser pago a título de 

seguro de vida? 3. em caso negativo, qual o valor cobrado e qual é a 

média praticada pelas empresas de consórcio? Nomeio como perito o 

contador EDSON FRANCISCO PERUSSELI, fones 3359-7860 e 

99963-0575, e endereço de e-mail merkato.contabilidade@gmail.com. 

Intimo as partes para apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico. Com esta nos autos, notifique-se o perito de sua nomeação bem 

como para apresentação de proposta de honorários, que deve ser 

recolhido pela empresa de consórcio no prazo de 15 dias. Empós, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025551-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALINOR DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

MARIA BORGES DOS SANTOS ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025551-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MARIA BORGES DOS SANTOS ME - ME, MARIA BORGES 

DOS SANTOS, ALINOR DA SILVA SANTOS As guias relativas às custas 

iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... Na petição de Id: 11916358 a exequente 

pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos 

financeiros em nome dos executados. É sabido que a partir da vigência da 

Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais. Assim, não há dúvida de que a 

penhora on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la à parte exequente, desta 

feita, procedo à realização da penhora via BACENJUD. Consigno, ainda, 

que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil. Com efeito, verifico do extrato em anexo que 

o referido procedimento restou inexitoso. Ademais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito da credora. De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo). Na pesquisa Anoreg constatou-se o falecimento da executada 

Maria Borges dos Santos, conforme extrato em anexo. Assim, intimo a 

exequente para, no prazo de 60 dias promover as diligências necessárias 

para a regularização do polo passivo nos termos do artigo 313, § 2º, 

inciso I, do Código de Processo Civil, indicando os herdeiros da falecida ou 

seu inventariante, bem como seus respectivos endereços. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001605-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS (ADVOGADO(A))

GALTIER ALVES ORTIZ (REQUERIDO)

ELIZANGELA APARECIDA ALVES ORTIZ MONTEIRO (REQUERIDO)

SANDRA ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

LILIANE ALVES ORTIZ RODRIGUES (REQUERIDO)

WAGNER ALVES ORTIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001605-62.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ELIZANGELA APARECIDA ALVES ORTIZ MONTEIRO, WAGNER ALVES 

ORTIZ, LILIANE ALVES ORTIZ RODRIGUES, GALTIER ALVES ORTIZ, 

SANDRA ALVES DE ALMEIDA As guias relativas às custas iniciais destes 

autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. 

Vistos etc... No ID.10973018 os requeridos se manifestam nos autos como 

representantes de Antônio Ferreira Ortiz, portanto, intimo o advogado 

Ezequiel dos Santos Pereira Reis, para no prazo de 15 dias juntar 

procuração destes. No mais, considerando que o veículo foi vendido sem 

autorização judicial, determino ao autor para no prazo acima, depositar o 

valor da venda, comprovando neste feito, sob pena de bloqueio on line e 

multa do artigo 77 do CPC, independentemente de outras sanções a serem 

aplicadas ao final. Não obstante, CASO O PRIMEIRO parágrafo NÃO SEJA 

CUMPRIDO, em regular impulso oficial procedo a pesquisa dos atuais 

endereços dos requeridos que ainda não foram citados por meio do 

sistema Infojud (extratos em anexo). Desta feita, expeçam-se mandados 

de citação dos requeridos/herdeiros, a serem cumpridos nos endereços: - 

Rua Pelotas, Quadra 05, Casa 01 e Rua Itapearumirim, Nº 26, Quadra 16, 

ambos no Bairro: CPA I, - Rua 07, Quadra 05, Casa 03 e Rua 10, Quadra 

08, Casa 06, ambos no Condomínio Serra Azul, Bairro: Nova Conquista, 

todos nesta cidade. Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022217-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

RONICLEY RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022217-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): RONICLEY 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: BANCO PAN S.A. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE C/C COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por RONICLEY 

RODRIGUES DA SILVA em face de BANCO PAN S.A., todos qualificados 

nos autos em referência, relatando o autor que firmaram as partes um 

contrato de empréstimo de R$ 33.787,83 a ser pago em 60 parcelas de R$ 

908,53, contudo inserido o montante financiado como sendo de R$ 

34.399,83, havendo uma diferença de R$ 612,00 sem qualquer explicação 

sobre sua incidência, posto que dissonante do CET entabulado, faltando 

transparência quanto ao ponto. Por constatar a abusividade praticada pela 

instituição financeira, pretende a revisão contratual, mediante a aplicação 

das normas consumeristas, objetivando: - a declaração “ex officio” da 

nulidade das cláusulas abusivas; - a limitação dos juros remuneratórios à 

taxa média de mercado, além de aventar a onerosidade excessiva com 

relação à discrepância entre os juros em 19,84% ao ano e o CET em 

23,79% ao ano; - o afastamento da prática de capitalização mensal de 

juros; - ser restituído da cobrança indevida a título tarifa de cadastro em 

R$ 612,00, além dos tributos; - a repetição do indébito, com a incidência 

dos juros pactuados; - em antecipação de tutela, a autorização para 

consignação da parcela no valor que entende devido, vedação de 

anotação em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do 

bem; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da 

assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 33.787,83 e acostou os documentos Id. 9060520 a 9060643. 

Na decisão Id. 9172642 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela 

antecipada, concedida a assistência judiciária e designada audiência. O 

réu foi citado Id. 9741136 e em contestação Id. 10048888 aventou em 

preliminar a inépcia da inicial por desatenção ao disposto no art. 330, § 2º 

do CPC. No mérito, aduz que: - está superada a tese de limitação 

constitucional ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre 

estipulação; - a capitalização de juros possui respaldo legal; - são 

regulares os encargos moratórios entabulados; - as taxas e tarifas 

administrativas praticadas possuem autorização legal, não havendo a 

cobrança sem expressa estipulação; Ao final, pleiteia pela improcedência 

da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Impugnação à contestação Id. 10310666, discorrendo sobre 

a ilegalidade da comissão de permanência c/c outros encargos moratórios, 

não discorridos na inicial, portanto, desde já não conheço, posto que não 

há de se falar em inovação dos pedidos após a contestação. Realizada 

audiência preliminar (Id. 10076726), sem êxito na composição entre as 

partes. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, bem como em vista de o pleiteado 

em audiência pelas partes, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. O réu foi aventou em preliminar a inépcia 

da inicial por desatenção ao disposto no art. 333, § 2º do CPC. Observo, 

no entanto, que a despeito da tese firmada pelo réu, por meio do 

documento Id. 9060581 o autor apresentou o cálculo do débito 

incontroverso, agindo o réu em excesso de formalismo, contrário ao 

princípio do aproveitamento dos atos processuais vigente. De tal sorte, 

REJEITO a preliminar. No que tange ao pleito, firmando na exordial, de 

declaração “ex officio” da nulidade das cláusulas abusivas, já afastada na 

decisão Id. 9172642, faço constar que esse posicionamento há muito foi 

consolidado por meio da Súmula n. 381/STJ, que determina que “nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a 

abusividade das cláusulas”, pois deve a matéria que pretende o autor seja 

declarada nula ser devidamente esclarecida na inicial, para o exame do 

Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade contratual. Feitas 

essas considerações, passo ao exame do mérito. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS Pleiteia o autor pela redução dos juros remuneratórios 

à taxa média de mercado. Quanto a este tema, impende considerar que 

está pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da 

inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da 

Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda 

Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 

da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao 

ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula 

Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no 

Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em feitos desta 

natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros 

remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada 

pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. Neste 

sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça: “BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL 

DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO 

REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O 

PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - 

JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A 

MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos 

contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o 

montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no 

respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve 

limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada 

pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - 

Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição 

da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp 1112879/PR, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 

19/05/2010) No caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos 

juros firmados pelo Banco, posto que no documento Id. 9060602 consta 

que contratualmente foi estipulado em 1,52% ao mês, enquanto a taxa 

média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma 

espécie, no mesmo período, era de 1,51% ao mês. Levando-se em conta 

que a taxa média apontada pelo Banco Central do Brasil não deve ser 

utilizada como fator de tabelamento, e sim como parâmetro a indicar qual a 

média praticada pelas instituições financeiras no período, por encontrar-se 

pactuado em patamar muito próximo, tenho que não há o que ser alterado, 

já que não demonstrada prática abusiva pelo Banco. No mais, do simples 

cálculo aritmético é possível verificar que a diferença entre os juros 

pactuados e o custo efetivo total reside na inclusão dos demais encargos 

pactuados – tarifa de cadastro e IOF, não havendo a cabal demonstração 

de abusividade em tal discrepância. Isso porque, cumpre esclarecer que o 

“Custo Efetivo Total” é regulamentado pela resolução do Conselho 

Monetário Nacional n. 3.517/07, e conforme esclarecimento do Banco 

Central (http://www.bcb.gov.br/?CETFAQ) este “corresponde a todos os 

encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de 

arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas 

físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte” e, ainda, que “o 

CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos 

os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não 

apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras 

despesas cobradas do cliente”. Assim, conforme o disposto no art. 1º da 

Resolução BACEN n. 3.517/07: “Art. 1º As instituições financeiras e as 

sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de 

operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com 

pessoas físicas, devem informar o custo total da operação, expresso na 

forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula 

constante do anexo a esta resolução. § 1º O custo total da operação 

mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total (CET). § 2º O 

CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações 

e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no 

contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, 
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mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados 

pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de 

financiamento. § 3º No cálculo do CET não devem ser consideradas, se 

utilizados, taxas flutuantes, índice de preços ou outros referenciais de 

remuneração cujo valor se altere no decorrer do prazo da operação, os 

quais devem ser divulgados junto com o CET”. Do texto legal é possível 

extrair que o CET é calculado não só com base nos juros remuneratórios 

contratados, mas também, leva em conta a capitalização, tributos, tarifas e 

despesas, não implicando em majoração do financiamento, tendo a 

finalidade de informar ao consumidor qual é a taxa efetiva dos encargos 

que será cobrada na relação comercial, como se infere do caso em 

apreço. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS No tocante à 

capitalização de juros, há de se consignar que, consoante sedimentado 

pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da 

entrada em vigor da MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei 

n.º 10.931/04, que possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de 

Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em 

dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo 

saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da 

conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de 

Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, 

capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a 

periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais 

encargos decorrentes da obrigação;” Para a caracterização da 

contratação da capitalização mensal de juros, resta sedimentado o 

posicionamento de que, quando na contratação de prestações em valores 

fixos e iguais a menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da 

anual, que se mostra a maior, está o pacto indicando que os juros se 

deram de forma capitalizada. Assim o entendimento que prevalece no 

Superior Tribunal de Justiça, pacificado no Recurso Especial Repetitivo n. 

973.827-RS - 2ª Seção, fixando na ementa, para efeitos do art. 543-C do 

CPC que: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o 

estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da 

abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 

Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que o 

contrato Id. 9060602, da forma como estipulado, com a demonstração das 

prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal 

em 1,52%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 19,84%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pelo contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização de juros na 

forma disposta. DAS TAXAS E TARIFAS Afirma o autor ser indevida a 

cobrança de tarifa de cadastro em R$ 612,00. Cumpre observar que, ante 

a discrepância existente na jurisprudência pátria, foi selecionado o REsp 

1.251.331-RS como representativo de controvérsia, sendo delimitadas as 

seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC/73: “1ª Tese: Nos 

contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais 

tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e 

da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o 

mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial 

parcialmente provido.” (STJ, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO). Posteriormente, 

foi julgada a Reclamação n. 14.696-RJ, processada sob o rito estabelecido 

na Resolução n. 12/2009-STJ, sendo importante destacar a ementa deste 

último, por aclarar ainda mais a questão: “RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 

12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP 

N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 

RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. [...] 3. Se 

assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 2.303/1996. 

Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os 

serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A 

TAC e a TEC, porque não proibidas pela legislação de regência, podiam 

ser validamente pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a 

caso, de forma fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de 

mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela 

Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 

3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços 

prioritários definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não 

integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é 

expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do 

relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de 

terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 

24.2.2011. [...] 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa 

contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço 

efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do 

contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente 

comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos 

de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 

remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do 

magistrado." [...] 8. Reclamação procedente”. (STJ - Rcl 14.696/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/03/2014, DJe 09/04/2014). Nesta decisão, restou sedimentado que, aos 

contratos assinados até 29/04/2008, sob a regência da Resolução CMN n. 

2303/96, eram vedadas as tarifas elencadas conforme esta resolução, 

que tratam notadamente de cobranças inerentes a contrato de conta 

corrente e cartão, restando consignado no art. 2º a permissão da 

incidência de outras tarifas, desde que informadas ao consumidor. Ou 

seja, os encargos previamente contratados e não elencados no art. 1º 

eram permitidos. A partir de 30/04/2008, passou a vigorar a Resolução 

CMN 3.518/2007, complementada pela Circular n. 3.371/2007, que 

autorizava, dentre os encargos mencionados, apenas a cobrança de 

tarifa de cadastro e de tarifa de renovação de cadastro, sendo a última 
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abolida pela Circular 3466/2009, não prevendo a possibilidade de se 

cobrar TAC, TEC, dentre outros. Contudo, há de ser feita uma ressalva 

com relação ao denominado serviço de terceiros, visto que as resoluções 

3.158 e 3.919 permitiam a sua incidência, desde que devidamente 

explicitado no contrato de crédito ou de arrendamento mercantil. Apenas a 

partir de 25/02/2011, data da publicação da Resolução n. 3.954 (art. 17) é 

que passou a ser vedada a sua cobrança. Imperioso se faz destacar, 

ainda, o posicionamento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça 

quanto a matéria, ambas de 29/02/2016: Súmula 566: “Nos contratos 

bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 

3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início 

do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Súmula 

565: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão 

de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é 

válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. No caso em tela, ao se ter 

em vista que este contrato foi firmado no ano de 2013, por não haver 

parâmetros que indiquem abusividade no valor cobrado a título de tarifa de 

cadastro em R$ 612,00, descabe o pleito de devolução deste. Da mesma 

sorte, em que pese a arguição, contida na peça vestibular, de que a 

diferença de R$ 612,00 havia sido cobrada sem qualquer explicação 

quanto a sua incidência, o que se infere do documento Id. 9060602, 

coligido aos autos pelo próprio autor, é que este valor refere-se a tarifa 

em comento, devidamente contratada. DA TUTELA ANTECIPADA Observo 

que, na decisão interlocutória Id. 9172642 foram rejeitados os pedidos 

formulados em tutela antecipada. Por não ter ocorrido a alteração da 

situação fática, tampouco o manejo de recurso pelas partes, mantenho tal 

indeferimento na forma fixada. De tal sorte, não há ensejo à discussão 

acerca da repetição do indébito, sendo a improcedência da ação medida 

que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RONICLEY RODRIGUES DA 

SILVA em face de BANCO PAN S.A. e condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas. Por fim defiro o pedido de fls.06 – ID.10048888 

procedendo a correção dos dados quanto ao requerido. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000894-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME, NEIDE ALVES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, VLADMIR APARECIDO RODRIGUES, CARLOS RODRIGUES 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A 

em face de CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, NEIDE ALVES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, VLADMIR APARECIDO RODRIGUES e CARLOS RODRIGUES, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor que, por 

força do contrato de financiamento – BB Crédito Empresa n. 004.613.766 

firmado em 02/04/2013, concedeu aos réus o crédito de R$ 179.053,96, 

todavia, por não cumprirem com as obrigações assumidas, estão 

inadimplentes da quantia atualizada em R$ 143.665,31. Posto isso, pleiteia 

pela condenação dos réus ao pagamento de R$ 143.665,31, além das 

custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 143.665,31 e acostou os documentos Id. 4610706 a 4633646. Os três 

primeiros réus foram citados (Id. 8304653, 8344005 e 8344205) e todos 

apresentaram a contestação Id. 9117013, pugnando pela concessão das 

benesses da assistência judiciária. Apresentam proposta de acordo, 

pugnando pela aplicação das normas de proteção e defesa do 

consumidor, com a revisão de cláusulas contratuais quanto a aplicação do 

sistema price, comissão de permanência, taxa de fundo de aval e, ao final, 

pleiteiam pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos 

ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação à contestação Id. 

11515020, refutando o pleito de assistência judiciária. É o relatório. Decido. 

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC (art. 330, inciso I, 

do CPC/73), passo ao julgamento antecipado da lide. Com relação à 

assistência judiciária, basta a mera alegação da parte de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu 

próprio sustento e/ou de seus familiares. A lei não prevê obrigatoriamente 

que a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que 

momentaneamente, não possua condições de arcar com tais 

emolumentos. Embora o réu refute a benesse concedida, não apresentou 

provas plausíveis a afastar a afirmação feita pelos réus, havendo 

presunção juris tantum da necessidade, aliada as demonstrações quanto 

aos gravames em cadastros de restrição ao crédito (Id. 9117408), há de 

se conceder a benesse pleiteada. Nos termos da lei, portanto, não basta 

que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em comento, é 

necessário que prove, pois caso contrário prevalece a alegação daquele 

que pleiteou o benefício. De tal sorte, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO aos réus os benefícios da justiça gratuita. 

Pretende o autor o recebimento de R$ 143.665,31, quanto ao débito em 

aberto assumido por meio do contrato BB Crédito Empresa n. 004.613.766 

firmado entre as partes, cuja cópia encontra-se encartada no Id. 4610709. 

Da mesma sorte, acostou o cálculo de atualização do débito Id. 4610712, 

que indica a parcial amortização, com saldo devedor atualizado até 

31/01/2017 no valor apresentado na exordial. No que tange ao pleito de 

modificação de cláusulas contratuais que entendem abusivas, há de se 

considerar que a pretensão relativa ao pedido de revisão contratual foge 

aos limites da contestação, já que a decisão encontra-se adstrita à 

aferição da procedência, ou não, do pedido da instituição financeira, não 

podendo consubstanciar pretensão autônoma da parte ré, para 

efetivamente alterar o conteúdo da avença celebrada. Logo, para que 

ocorra a pretensão de revisão do contrato, mister se faz o ajuizamento de 

ação autônoma ou mesmo em reconvenção, diante de a falta de 

autorização legal para a realização de pedido contraposto neste rito, 

consoante a lição do processualista Humberto Theodoro Júnior: 

“Reconvenção é, na clássica definição de João Monteiro, "a ação do réu 

contra o autor, proposta no mesmo feito em que está sendo demandado". 

Ao contrário da contestação, que é simples resistência à pretensão do 

autor, a reconvenção é um contra-ataque, uma verdadeira ação ajuizada 

pelo réu (reconvinte) contra o autor (reconvindo), nos mesmos autos.... O 

fundamento está no princípio de economia processual, com que se 

procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as mesmas 

partes, versando sobre questões conexas, que muito bem podem ser 

apreciadas e decididas a um só tempo". (In "Curso de Direito Processual 

Civil" Vol. I, Ed. Forense, p. 351, 2002). Com efeito, impertinente o pleito 

dos requeridos, que, em sede de contestação, requereram a revisão de 

cláusulas que entendem abusivas, pois, conforme demonstrado, o 

ordenamento processual pátrio reservou, expressamente no art. 343 do 

CPC, a possibilidade de oposição de pedido em reconvenção. Nesse 

sentido, comentário de Cláudio Luiz Bueno de Godoy: “A cobrança da 

sanção não pode se dar nos próprios autos da demanda indevida, senão 

por meio de reconvenção, facultando-se sua exigência, ainda, por ação 

própria.” (Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. 2ª Edição. 

Coordenador Ministro Cézar Peluso.) Ainda nessa vertente: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA E 

ENCARGOS ADUZIDA EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

RECONVENÇÃO - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO DE 

COBRANÇA EXCESSIVA EM FACE DO QUE FOI ESTIPULADO 

CONTRATUALMENTE - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

PREVISTA EM CONTRATO - CALCULADA PELA TAXA MÉDIA DE 

MERCADO - LIMITAÇÃO À TAXA DE CONTRATO - CUMULAÇÃO COM 

JUROS MORATÓRIOS E MULTA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. Proposta ação de cobrança, ante a falta do 

aforamento de reconvenção, é impossível a apreciação da matéria 

contraposta ao pedido do autor, sob pena de restar configurado o 

julgamento ultra petita. É ilegal a cumulação de comissão de permanência 
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com a correção monetária e juros remuneratórios, por visarem à mesma 

finalidade. Contudo, possível é a sua cumulação com juros moratórios e 

multa, por terem naturezas diversas.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.05.899302-3/001 - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. HILDA TEIXEIRA 

DA COSTA). Posto isso, deixo de apreciar os pedidos revisionais e, de 

conseguinte, constando nos autos a documentação que revela o direito do 

credor, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a 

procedência da ação é medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, NEIDE 

ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, VLADMIR APARECIDO RODRIGUES e 

CARLOS RODRIGUES, condenando os réus ao pagamento de R$ 

143.665,31, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação. 

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2.018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038047-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA ELSIRLEY OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

RICARDO TRAJANO CAETANO DA SILVA TOMASINE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038047-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RAIMUNDA 

ELSIRLEY OLIVEIRA DE ALMEIDA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de RAIMUNDA ELSIRLEY OLIVEIRA DE ALMEIDA, 

todos qualificados nos autos em referência, visando à apreensão do 

veículo Fiat Doblo Attractive, placa NUE4164, conforme descrito na 

exordial, diante de a constituição em mora da ré quanto ao inadimplemento 

do ajustado no contrato de financiamento celebrado com cláusula de 

alienação fiduciária, pleiteando pela concessão de liminar de busca e 

apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a consolidação em 

definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação do réu em custas 

e honorários de advogado. Atribuiu à causa o valor de R$ 22.753,69 e 

acostou os documentos Id. 11193457 a 11193493 e 12489854. A liminar 

foi deferida na decisão Id. 11225940 e cumprida aos 10/04/2018, como se 

infere da certidão Id. 12669716. A ré foi citada na mesma data– Id. 

12669722 e apresentou a contestação Id. 13048942, pugnando pela 

concessão das benesses da assistência judiciária, arguindo em preliminar 

a ausência da apresentação da via original da cédula de crédito e, no 

mérito, apresentou pedidos de revisão de cláusulas. Impugnação à 

contestação Id. 1345639. É o relatório. Decido. Faço constar que, não 

obstante o CPC em vigor disponha que as sentenças prolatadas devem 

obedecer, preferencialmente, a uma ordem cronológica de conclusão, 

destaco que esta ação se amolda às exceções elencadas no § 2º, inciso 

II, do art. 12 do CPC. Prefacialmente, destaco que, como se infere da 

certidão Id. 12669722, a requerida foi citada aos 10/04/2018, mesma data 

da apreensão do veículo e apresentou a contestação Id. 13048942 aos 

04/05/2018, sendo certo que o último dia para sua apresentação seria 

03/05/2018. Isso porque, conforme disposto no § 3º do art. 3º que “o 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”, e não da juntada do mandado aos autos. De 

conseguinte, decreto a revelia da requerida, razão pela qual deixo de 

apreciar a matéria de mérito trazida em sua defesa, no entanto, em face 

do contido no caderno processual, evidencio que este tem direito a justiça 

gratuita requerida na peça em comento. Outrossim, por observar que a 

discussão posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem 

como diante de a revelia da ré, com amparo legal no art. 355, I e II, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na qual visa 

o autor a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora da parte ré 

e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento, cuja cópia encontra-se encartada no documento Id. 

12489854, não sendo necessária a juntada de sua via original, como 

sedimentado pela orientação jurisprudencial. Sobre a presunção de 

veracidade, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código 

de processo civil comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016), ao comentar o art. 344, discorrem 

com muita propriedade (p. 1041): “Contra o réu revel há a presunção de 

veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. 

Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 

374 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a 

presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório 

pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele fato, 

derrubando a presunção que inicialmente favorecia o autor.” No mais, 

verifico da documentação encartada com a inicial que é possível extrair a 

relação contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame de 

alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e apreendido nos 

autos. Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da parte ré, tanto 

que em sua manifestação não anunciou o pagamento de parcelas ou a 

purgação da mora. De conseguinte, restando presentes os pressupostos 

legais de constituição e desenvolvimento do processo, aliada a prova 

documental inequívoca, de rigor a procedência do feito. Quanto a vigência 

do contrato, desde já faço constar que não é “extra petita” a sentença que 

julga procedente o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual entre as partes. Isso porque, conforme determina o § 1º do art. 

3º do Decreto-lei nº 911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º 

do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º 

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

da devedora em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena da instituição financeira sobre o bem 

alienado causa o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, 

e que o saldo da alienação do bem deve ser destinado ao abatimento do 

montante devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito 

em favor da parte devedora, esse poderá ser cobrado ou restituído em 

cumprimento de sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre 

o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da 

busca e apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, 

tendo em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do 

credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não 

é extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 
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inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão movida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de RAIMUNDA ELSIRLEY OLIVEIRA DE ALMEIDA, 

declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, 

de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título 

hábil para a transferência do certificado de propriedade. Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, que suspendo pelo prazo de 05 

anos, ante as benesses da assistência judiciária, que concedo nesta 

oportunidade. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017885-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA (REQUERIDO)

JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017885-45.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: JEZREEL MARCELO SOARES 

EVANGELISTA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO 

S/A em face de JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA, todos 

qualificados nos autos em referência, visando à apreensão do veículo 

Nissan March 1.6, placa OBO7294, conforme descrito na exordial, diante 

de a constituição em mora do réu quanto ao inadimplemento do ajustado no 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária, 

pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação do réu em custas e honorários de advogado. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 33.248,15 e acostou os documentos Id. 

3254614 a 3254999. A liminar foi deferida na decisão Id. 3648466 e 

cumprida aos 07/06/2017, como se infere da certidão Id. 8217365. O réu 

foi citado aos 19/06/2017, como disposto na certidão Id. 8217341 e 

manifestou-se apenas aos 29/06/2018 (Id. 13926913 e 13926995), para 

alegar o seu direito à restituição do bem, por ter o autor demorado mais de 

05 meses para se manifestar nos autos, após a juntada da certidão de 

cumprimento da liminar, não obstante intimado para tanto, acarretando o 

seu ato na extinção do feito por abandono. É o relatório. Decido. Faço 

constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as sentenças 

prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem cronológica 

de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções elencadas 

no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, 

na qual visa o autor a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora 

da parte ré e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. Observo dos andamentos processuais que a apreensão do 

veículo descrito na peça vestibular ocorreu aos 07/06/2017, como 

disposto no documento Id. 8217365 – Pág. 2, todavia, como consta das 

anotações efetuadas no sistema PJE, apenas na data de 22/11/2017 

ocorreu a publicação da intimação ao autor para manifestar. Atendendo a 

intimação em comento, aos 30/11/2017 (Id. 10923701) o autor pugnou pelo 

julgamento do feito no estado em que se encontra. A despeito da 

cronologia apresentada, tem-se que o réu, citado na data de 19/06/2017, 

manifestou-se nos autos, de forma manifestamente intempestiva, apenas 

em 29/06/2018. De tal sorte, DECRETO A REVELIA DO RÉU, razão pela 

qual recaem os seus efeitos, presumindo-se verdadeiras as alegações de 

fato formuladas na exordial. Sobre a presunção de veracidade, Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código de processo civil 

comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016), ao comentar o art. 344, discorrem com muita propriedade 

(p. 1041): “Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos 

efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não 

podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de 

veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção 

que inicialmente favorecia o autor.” No mais, verifico da documentação 

encartada com a inicial que é possível extrair a relação contratual 

existente entre as partes, com cláusula de gravame de alienação fiduciária 

sobre o bem descrito pelo autor e apreendido nos autos. Da mesma sorte, 

revela-se incontroversa a mora da parte ré, tanto que em sua 

manifestação nada alegou a respeito. De conseguinte, restando presentes 

os pressupostos legais de constituição e desenvolvimento do processo, 

aliada a prova documental inequívoca, de rigor a procedência do feito. 

Quanto a vigência do contrato, desde já faço constar que não é “extra 

petita” a sentença que julga procedente o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual entre as partes. Isso porque, conforme 

determina o § 1º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69: “Art. 3º O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena da instituição financeira sobre o bem 

alienado causa o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, 

e que o saldo da alienação do bem deve ser destinado ao abatimento do 

montante devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito 

em favor da parte devedora, esse poderá ser cobrado ou restituído em 

cumprimento de sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre 

o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da 

busca e apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, 

tendo em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do 

credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não 

é extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 
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REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão 

movida por BANCO BRADESCO S/A em face de JEZREEL MARCELO 

SOARES EVANGELISTA, declarando rescindido o contrato firmado entre 

as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário 

fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

EXECUTADO: JEAN FONSECA COCOLA EIRELI – EPP, JEAN FONSECA 

COCOLA E DIEGO FONSECA VIEGAS.

CITANDO: JEAN FONSECA COCOLA, CPF: 023.930.901-42

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 397.019,76

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor dos Executados da 

importância de R$ 397.019,76. Ocorre, porém, que os Executados 

deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigou."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.Eu, 

digitei.Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1024097-48.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA

EXECUTADOS:PRISCILA REZENDE SANTOS, CAIO AUGUSTO BERNADINO 

DA COSTA, ABEILARD DIAS DOS SANTOS, A D S CONSTRUCOES 

ELETRICAS LTDA – EPP, TEREZA REZENDE SANTOS, THAIS REZENDE 

SANTOS, e MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO.

CITANDO: MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO, CPF: 044.932.166-54

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 627.306,85

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor dos Executados da 

importância de R$ 627.306,85. Ocorre, porém, que os Executados 

deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigou."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei. 

Cuiabá- MT, 22 de outubro de 2018.Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N. 1018496-95.2016.8.11.0041 (PJE)

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE 

MT

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

EXECUTADO: SEBASTIAO PINHEIRO

 CITANDO: SEBASTIAO PINHEIRO, CPF 383.982.731-00

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/10/2016

 VALOR DO DÉBITO: R$ 94.620,08

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.Eu, digitei 
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Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1004975-15.2018.8.11.0041 (PJE)

 AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA, TIAGO 

RAMPELOTO DE MORAES, E CARLOS HENRIQUE KARA JOSE .

CITANDO(A,S): CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA, CNPJ - 

05.339.573/0001-68, TIAGO RAMPELOTO DE MORAES, CPF: 

840.095.001-15, E CARLOS HENRIQUE KARA JOSE, CPF: 895.217.571-91.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/03/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 238.990,39

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 238.990,39. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de setembro de 2018.Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1008449-91.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI

EXECUTADO: JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME E JEAN 

BARCELO FERREIRA

CITANDO: JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME, CNPJ: 

09.720.488/0001-04 E JEAN BARCELO FERREIRA, CPF: 010.488.951-90

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.916,43

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei. 

Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente.

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1035933-18.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: FABIULA MULLER

REQUERIDO(A,S): TAT ADMINSTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP, 

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES e DÉBORA MOREIRA BORGES

CITANDO(A,S): TAT ADMINSTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI – EPP 

CNPJ/MF 08.078.997/0001-04; TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES CPF/MF 

971.004.121-53 e DÉBORA MOREIRA BORGES CPF/MF 892.839.611-53

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/11/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 97.624,65

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente 

97.624,65. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018. Assinado eletronicamente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1019826-59.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

EXECUTADO: EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA

CITANDO: EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA, CPF: 008.254.031-46

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/07/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 123.142,91

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei. 

Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1012209-48.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI

EXECUTADO: LUIS GUILHERME TELES DA COSTA E CAIO HENRIQUE 

TELES DA COSTA

CITANDO: LUIS GUILHERME TELES DA COSTA, CPF: 020.531.061-31 E 

CAIO HENRIQUE TELES DA COSTA, CPF: 020.531.051-60

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/05/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.929,17
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FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei. 

CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.1010483-73.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: FABIULA MULLER

EXECUTADO: REY DE LAS PALETAS ERELI ME E KAIO MARCELO 

TARGINO DE ASSIS.

CITANDO: REY DE LAS PALETAS ERELI ME – CNPJ: 21.250.590/0001-80 e 

KAIO MARCELO TARGINO DE ASSIS – CPF: 016.860.741-74.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/04/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 110.597,37

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor do Executado da importância 

de R$ 110.597,37 decorrentes da Cédula de Crédito Bancário. Ocorre, 

porém, que os Executado deixaram de adimplir os pagamentos a que se 

obrigou."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.Eu, digitei. 

Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036016-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIAL CASA DE CARNE LTDA - ME (EXECUTADO)

VANDRO MARCOS VOLTOLINI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023927-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (RÉU)

SEMENTES MONIK EIRELI (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

PAULO SERGIO ANACLETO (RÉU)

JOSE LUIZ FUGIWARA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EMBARGADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS (EMBARGADO)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA HIPOLITA LEMOS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

22.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014555-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME CABELEIREIROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007607-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035567-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NAAMAN KHOURI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036940-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCELINO JONAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030326-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEY APARECIDO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024673-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014014-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002708-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL DA SILVA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024723-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C J RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020102-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031845-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028743-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ CUNHA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023262-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UDESON DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024374-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1030080-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANT ANA SILVA (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos acostado aos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025486-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GUILHERME DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados aos autos , no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036179-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias E 

APRESENTAR O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANUNCIADO NA 

INICIAL, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, COM OU 

SEM MANIFESTAÇÃO, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

22.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036081-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CASTILHOS PIMENTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 18.248,52(dezoito mil, duzentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035176-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)
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MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036257-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR(A))

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a devolução da carta precatória e 

providenciar o cumprimento da liminar ou conversão da ação em 

Execução, como já posto nos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PINTO (ADVOGADO(A))

JOSE SEVERINO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do oficial de justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034379-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029898-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte requerida regularizar a representação processual no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035291-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora devidamente intimada para manifestar sobre Decurso 

de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033426-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BARRETO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019962-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA TIOKO KIKUDA (EXECUTADO)

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033831-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL (ADVOGADO(A))

VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados aos autos ,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000978-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LEITE DE MORAES FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023341-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE LUZIA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1029041-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22.10.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020697-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA (ADVOGADO(A))

ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001536-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GILCELY SANTINA VICENCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante a ausência de impugnação, homologo o cálculo do 

contador para surtir seus efeitos legais. Faculto às partes extração de 

cópias e após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036103-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

RUBENILDO MALUF MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036307-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036257-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR(A))

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-lo pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do 

feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036144-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE (ADVOGADO(A))

CRISTIAN PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 
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Cuiabá, 22.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036163-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA (ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036259-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOCYLENE DE ARAUJO BASTOS E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência E 

RETIFICAR A INICIAL, POIS NO PEDIDO IMEDIATO NÃO EXISTE 

POSTULAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Não fazendo comprovação, 

certificar, mantendo-se o indeferimento do benefício, devendo em cinco 

dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034024-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON BORGES MULLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022583-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos ingressou 

com a presente Ação de Cobrança, objetivando o recebimento do valor 

consignado na inicial. Instruiu seu pedido com documentos iniciais. 

Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem apresentar resposta, conforme certificado nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Cobrança, objetivando o 

recebimento da importância consignada na inicial. O processo encontra-se 

maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, 

cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida foi citada, 

deixando transcorrer o prazo assinalado, sem apresentar resposta, 

Decreto-lhe a revelia, para produzir seus efeitos legais. A inércia da parte 

requerida demonstra não tem qualquer interesse no desfecho da 

demanda, pois apesar de citadas, deixaram escoar o prazo sem 

apresentar resposta. Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados 

na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 do mesmo Diploma 

Legal e este acarreta a conseqüência jurídica ali apontada. Até porque, 

diante da documentação trazida na inicial, comprova o direito apontado na 

inicial, cabendo a procedência da ação. Ademais, trata-se de matéria de 

fato, que induz o efeito da revelia, caso não contrariada, no prazo legal. 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por 

Resolução de Mérito a presente Ação Ordinária Condenatória, com fulcro 

no artigo 487-I do CPC e ACOLHO o pedido inicial, em todos seus termos. 

Em conseqüência, CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de 

R$ 55.873,89 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reias e 

oitenta e nove centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos 

índices adotados pela E.CGJ/MT. Condeno a parte Requerida, nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte requerida 

para em quinze dias, pagar a condenação, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento e expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026251-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINALDO MARIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo quando uma das partes não 

está representada por advogado nos autos. Entretanto, considerando que 

as partes fizeram composição amigável, conforme anunciado nos autos, 

com relação ao débito em aberto, com anuência expressa da parte 

requerida, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 

487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031335-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030449-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CORDEIRO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.10.18

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1005241-36.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

EXECUTADO: JEAN FONSECA COCOLA EIRELI – EPP, JEAN FONSECA 

COCOLA E DIEGO FONSECA VIEGAS.

CITANDO: JEAN FONSECA COCOLA, CPF: 023.930.901-42

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 397.019,76

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor dos Executados da 

importância de R$ 397.019,76. Ocorre, porém, que os Executados 

deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigou."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.Eu, 

digitei.Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018.Assinado Digitalmente.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023909-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (RÉU)

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (RÉU)
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PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017915-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA CARNEIRO (AUTOR(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027962-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SELMA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032978-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003916-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

ROZALVIS ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032964-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIENI DA SILVA NETTA ARAUJO (AUTOR(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012734-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036956-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JANUARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001445-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(REQUERENTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036773-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LINDOMAR DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014551-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

DM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014986-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN DA GUIA DIAS CASTRILLON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1014986-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: CARMEN DA GUIA DIAS CASTRILLON Vistos. Nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a 

vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de 

distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível no site 

eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo 

obrigatória a inclusão do número do processo ora distribuído. Após a 

emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo em no máximo 

sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 
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trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027910-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANMARCO PACCOLA CAPOANI (REQUERIDO)

MAURO PODEROSO DE SOUZA (REQUERIDO)

SALETE MARIA BUFALO PODEROSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial referente ao executado 

Gianmarcos Paccola Capoani no Bairro Santa Marta de acordo com a 

tabela de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito 

da diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o 

art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; ” _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027317-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANKPAR S.A. (REQUERENTE)

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVO ARMELINDO SILVESTRINE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028613-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

JOSE WALTER DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACAO 116 PADARIA E RESTAURANTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

VALDECI FERNANDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031224-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1027575-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO (ADVOGADO(A))

THIANY PAULA REZENDE MOTTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007899-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA OJEDA E SILVA (REQUERENTE)

LAERCIO OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

BERNADETE OJEDA KIHARA (REQUERENTE)

ADELINDE OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI (ADVOGADO(A))

ISABEL SANTANA SALIONI (ADVOGADO(A))

LEUSA OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA OJEDA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do 

laudo psicossocial.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1028978-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS CASTRO FARIAS (REQUERENTE)

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (ADVOGADO(A))

Alessandra Maria da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se 

acerca do laudo psicossocial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001741-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HENRY FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CORRÊA DA COSTA (REQUERIDO)

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se 

acerca do laudo de DNA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012087-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. J. B. (AUTOR(A))

A. M. A. C. D. C. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. A. D. S. (ADVOGADO(A))

P. S. S. L. (ADVOGADO(A))

M. A. C. (ADVOGADO(A))

L. A. M. D. A. C. (ADVOGADO(A))

R. J. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se 

acerca do cálculo apresentado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029196-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA 

(REQUERENTE)

A. M. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE SILVA COSTA OAB - 076.892.343-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007948-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANAISA BORGES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL SENA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003116-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE OLIVEIRA BORGES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1021996-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIENE RIBEIRO LOPES (AUTOR(A))

ARY NORBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CAMILO DE LIMA (RÉU)

RAFAEL SOUZA NUNES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1021996-72.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VALMIENE RIBEIRO LOPES RÉU: 

WAGNER CAMILO DE LIMA Vistos etc. Manifeste-se a parte autora, 

acerca das alegações constantes do id 1561068, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032669-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. S. (REQUERENTE)

E. M. C. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (ADVOGADO(A))

H. F. M. F. (REQUERIDO)

H. F. M. F. (ADVOGADO(A))

O. F. M. F. (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio do seus Advogados, para 

comprovar o recolhimento das custas processuais, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032520-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. (ADVOGADO(A))

M. R. D. A. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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L. K. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

fd

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003434-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

FRANCIELLY FERNANDA DE CASTILHO MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENE PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029439-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

ODAIR JOSE CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA GLORIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032520-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. (ADVOGADO(A))

M. R. D. A. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. K. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

fdf

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026794-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLAUDIA FREIBERG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1026794-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RUTE DA CRUZ OLIVEIRA 

Vistos. Rute da Cruz Oliveira, devidamente qualificada nos autos, aforou 

pedido de Alvará Judicial para o fim de levantamento e saque de numerário 

remanescente junto a Caixa Econômica Federal, da titularidade de seu 

genitor Marcelino Nunes de Oliveira, falecido em 17.04.2013, sob os 

fundamentos lançados na inicial. É o relatório. D E C I D O. Pela análise dos 

documentos carreados aos autos, é possível concluir que a requerente é 

herdeira legal do falecido, cuja esposa também já é falecida. Portanto, 

possui legitimidade para formular o pedido declinado nesta ação. Assim, 

estando preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, defiro o 

pedido de alvará formulado na inicial, para autorizar o saque dos valores 

creditados, perante a Caixa Econômica Federal, da titularidade de 

Marcelino Nunes de Oliveira. Expeça-se o alvará em nome da requerente, 

conforme foi requerido no item 1, sem necessidade de prestar contas. Em 

conseqüência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003418-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 30 DIAS 

– 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1003418-27.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

CELSO LOPES INTERDITANDA: MARIA APARECIDA LOPES FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO de terceiros interessados dos termos da r. sentença proferida 

nos autos, cujo resumo está abaixo transcrito. SENTENÇA: “(...) Ante o 

exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o 

pedido. Por conseguinte, declaro que a requerida Maria Aparecida Lopes é 

relativamente incapaz, nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, motivo pelo qual nomeio-lhe 

como Curador definitivo, o senhor Celso Lopes. Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro 

Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C.” 

Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária 

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028901-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Daniela Paes de Barros (ADVOGADO(A))

LIGIA CRISTINA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR COELHO CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 30 DIAS 

– 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1028901-59.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

LIGIA CRISTINA CAMPOS INTERDITANDA: NAIR COELHO CAMPOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados dos termos da r. 

sentença proferida nos autos, cujo resumo está abaixo transcrito. 

SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Nair Coelho Campos, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, inciso III, 

do Código Civil, e nomeio como Curadora definitiva à requerida, a senhora 

Lígia Cristina Campos. Por fim declaro extinto o processo com julgamento 

de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 
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2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Sem custas. P. I. C.” Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. Mirelli Silva 

Gestora Judiciária Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018002-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

G. M. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANNE CRISTINA FRANCA OAB - 735.346.411-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MATHEUS OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1018002-65.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: GABRIEL MATHEUS FRANCA 

DA SILVA REPRESENTANTE: JOSEANNE CRISTINA FRANCA EXECUTADO: 

THIAGO MATHEUS OLIVEIRA E SILVA Vistos. 1. Acolho os autos na forma 

declinada. 2. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 

1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos 

do art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se para pagar o débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 4. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 1º). 5. Em caso de 

pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). 6. Querendo, o executado 

poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, 

caput e § 1º). 7. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do 

executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para que indique 

bens à penhora ou postule o que entender de direito. 8. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021601-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUZA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TIBURCIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1021601-80.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MARILEUZA BENEDITA DA 

SILVA REQUERIDO: LUIZ TIBURCIO DA SILVA Visto. Cuida-se de 

processo em que a parte autora, qualificada nos autos, postulou a 

homologação de desistência da ação (id. 4865825). É o breve relatório. D 

E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Sem custas, uma vez que foi 

deferida a gratuidade processual. Dê-se ciência à Defensoria Pública. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.10.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003418-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003418-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CELSO LOPES REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA LOPES Vistos. Celso Lopes propôs a presente Ação 

de Interdição em face de Maria Aparecida Lopes. Relatou que a requerida 

é sua mãe, e que a mesma é portadora de doença crônico degenerativa 

progressiva e irreversível (Alzheimer), enfermidade essa que a tornou 

dependente de terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo 

qual se fez necessária a propositura da presente ação. Inicialmente, este 

Juízo deferiu a curatela provisória e designou audiência de entrevista, cujo 

termo está acostado na movimentação n. 6812544. Na movimentação n. 

12004990 foi determinada a realização de estudo psicossocial do caso, 

cujo relatório está acostado sob o n. 12631225. Na promoção lançada sob 

o n. 14549035, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido. É o 

relatório. D E C I D O. Extrai-se dos autos, que a requerida é portadora de 

Alzheimer e comprometimento na audição, está atualmente com 95 

(noventa e cinco) anos de idade, totalmente dependente de terceiros para 

prática das atividades diárias, considerada pelo médico que a examinou, 

como absolutamente incapaz, conforme pode ser visto no atestado médico 

acostado na movimentação n. 4805290. No relatório do estudo 

psicossocial acostado sob n. 12631225, constam as seguintes 

informações: “CONCLUSÃO PSICOLÓGICA: (...). A requerida possui 

diagnóstico de Mal de Alzheimer, o que a faz dependente de auxílio nas 

tarefas diárias, como por exemplo fazer sua higiene (banho), e 

alimentar-se. Devido à sua patologia, apresenta lapsos de memória, 

alternando esquecimento com as lembranças”. Desta sorte, analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição da requerida, frente à inegável 

limitação psíquica, que a torna dependente de terceiras pessoas para a 

realização dos atos pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o 

exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o 

pedido. Por conseguinte, declaro que a requerida Maria Aparecida Lopes é 

relativamente incapaz, nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, motivo pelo qual nomeio-lhe 

como Curador definitivo, o senhor Celso Lopes. Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro 

Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035538-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (REQUERENTE)

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

EDNA DE ARRUDA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1035538-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDNA DE ARRUDA SILVA 

CAMPOS, LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS, DANIELA CRISTINA DA 

SILVA CAMPOS PREZA, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS Visto. 

Intimem-se os requerentes para que efetuem o recolhimento das custas e 

taxa de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e renove-se a conclusão. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de 

outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027303-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SALOME DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

GABRIEL TIAGO DE MORAES BARROS (REQUERENTE)

G. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1027303-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SALOME DA SILVA BARROS, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 108 de 316



GABRIEL TIAGO DE MORAES BARROS, GIULIA ZAMPIERI INVENTARIADO: 

SIMEI DA SILVA BARROS Visto. Cuida-se de processo em que a parte 

autora, qualificada nos autos, postulou a homologação de desistência da 

ação. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação e declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Intime-se para que efetue o pagamento 

das custas, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017430-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI (ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DIOGO HUGO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1017430-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDSON JOSE DE ALMEIDA, 

DIOGO HUGO RODRIGUES DE ALMEIDA, DANIELY RODRIGUES DE 

ALMEIDA, ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA INVENTARIADO: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Processo n. 

1017430-12.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário proposta pelo cônjuge sobrevivente e os filhos de Jacira 

Rodrigues de Almeida. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de 

Processo Civil, que nas ações de arrolamento sumário a partilha amigável 

celebrada entre capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos 

da lei. 3. Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi 

instruída com os documentos necessários para ajuizamento da ação, e 

que impedem a homologação, sendo eles os seguintes: a) certidão de 

inteiro teor da matrícula imobiliária do Terreno Urbano com área de 450m², 

situado na Rua 4, Quadra 13, Lote 13 B, Bairro Buriti, na cidade de 

Diamantino/MT; c) certidões negativas expedidas pela Prefeitura Municipal 

de Cuiabá/MT e Diamantino, pelo Estado de Mato Grosso (PGE e SEFAZ) e 

pela Receita Federal do Brasil; d) certidão de inexistência de testamento 

(Provimento n. 56/2016/CNJ); e) escritura pública de cessão de direitos 

hereditários em favor da adquirente (Código Civil, art. 1.793) ou prova de 

que foi alienado em vida. 4. Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída 

com toda documentação necessária para homologação da partilha. 5. 

Sendo assim, com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a 

inicial deve ser emendada, sob pena de indeferimento. 6. Portanto, 

intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruam os autos com os documentos relacionados nesta decisão, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. 8. Defiro a gratuidade processual 

ao espólio. 9. Por fim, retifique-se o polo passivo da ação, excluindo o 

Ministério Público do polo passivo e nele incluindo a inventariada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021776-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIMARA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO FERREIRA DE SIQUEIRA (INVENTARIADO)

Jurisdição Voluntária (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1021776-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIMARA ANTONIA DA 

SILVA INVENTARIADO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, ADELINO FERREIRA 

DE SIQUEIRA Visto. Trata-se de ação de inventário ajuizada em razão do 

falecimento de Adelino Ferreira de Siqueira com quem a requerente alega 

ter convivido em união estável. Preliminarmente, importa observar que não 

será possível reconhecer a união estável da requerente com o 

inventariado nesta ação, o que impõe a propositura de ação própria para 

que seja declarada, mediante observância dos requisitos legais. De outro 

lado, não obstante a requerente declare que o inventariado não possuía 

filhos, nada disse sobre os ascendentes, concorrentes na sucessão do 

falecido, conforme o disposto no art. 1.829, inciso II, do Código Civil. Por 

fim, é necessário que a requerente esclareça se o objetivo desta ação 

resume-se aos direitos da ação reclamatória trabalhista, em que foi 

determinada a juntada de termo de inventariante, ou se existem outros 

bens a serem partilhados. Emende-se, portanto, a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Defiro a gratuidade 

processual. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032782-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (ADVOGADO(A))

O. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. F. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Procedo a intimação do advogado da parte 

autora, para recolher a diligência do oficial de justiça e juntar nos autos o 

comprovante, no prazo de 05(cinco) dias, face ter audiência designada. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1032934-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN ERICH SCHENKEL (REQUERENTE)

AMANDA OLIVEIRA CORREIA (REQUERENTE)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1032934-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CHRISTIAN ERICH SCHENKEL, 

AMANDA OLIVEIRA CORREIA Vistos. Em análise a inicial e os documentos 

acostados, verifico que não há pedido de gratuidade de Justiça, nem 

comprovante de pagamento das custas, as guias foram apenas expedidas 

e não foram arrecadas; portanto, intimem-se os autores para sanarem tal 

irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Sem prejuízo ao acima disposto, saliento que somente é possível o 

reconhecimento da união estável se não houver causas de impedimentos, 

conforme dicção do art. 1.723, § 1º, combinado com o art. 1.521, todos do 

Código Civil, ou seja, será necessário provar o estado civil dos 

requerentes, com certidão de nascimento ou casamento, com averbação 

da separação judicial ou divórcio. Do contrário, deverá ser o cônjuge 

qualificado para ser citado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1031908-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031908-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA BORGES SOUZA 

DA MATTA, JOAO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA Vistos. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que não consta comprovante 

de pagamento das custas, apenas a guia de recolhimento; portanto, 

intimem-se os autores, para sanarem tal irregularidade, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Verifico, ainda, que 

não consta o instrumento de procuração, e considerando que o infante em 

questão é relativamente incapaz, deve ser apenas assistido e não 

representado, como consta da inicial, o que significa que ela também 

precisa assinar o instrumento de procuração. Em havendo petição 

sanando as irregularidades, independentemente, de nova conclusão, ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 109 de 316



Processo Número: 1032763-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE (ADVOGADO(A))

CELIA ALZIRA DE ARAUJO LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KILMER DE ARAUJO FERREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1032763-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CELIA ALZIRA DE ARAUJO LIMA 

RÉU: KILMER DE ARAUJO FERREIRA Vistos. Após decisão inaugural de 

15722219, proferida em 03.10.2018, na qual este juízo declinou 

competência para a comarca de Santo Antonio de Leverger-MT, a parte 

requerente peticionou em 18.10.2018, e pediu seja reconsiderada a 

decisão que declinou competência a outra comarca. Diante dos 

argumentos expostos, bem como, de que a Comunidade Olho D’Agua, 

Chácara Gira Sol, onde as partes residem, fica mais próxima da cidade de 

Cuiabá, revejo a decisão proferida (id.15722219), em consequência, 

recebo os autos perante esta vara. Assim, passo à análise do pedido. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do 

pedido, conferida pelos documentos acostados, defiro o pedido de 

curatela provisória e nomeio a requerente Celia Alzira de Araujo Lima 

como curadora provisória, mediante compromisso. Cite-se e intime-se a 

requerida para comparecer perante este Juízo no dia ---11 de dezembro 

de 2018, às 13h30min para ser entrevistado. Após a audiência, poderá a 

requerida impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o 

art. 752 do Novo Código de Processo Civil. No ato da citação, o ilustre 

oficial de justiça deverá informar se a requerida encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Conste do 

mandado que o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) 

dias após a realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e 

advertências legais. Notifique-se o Ministério Público. Sirva cópia da 

presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1031475-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

ESCOLASTICA SENHORINHA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1031475-21.2018.8.11.0041. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Cuida-se de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e 

pedido de tutela de urgência, formulado por Escolástica Senhorinha Silva 

em face de Leonardo Deonisio de Figueiredo, aduzindo que contraiu 

matrimônio com o requerido em 22.09.1995, sob o regime de comunhão 

parcial de bens; dessa união não tiveram filhos; adquiriram bens, e que 

não postula alimentos, apenas a necessidade de manutenção do plano de 

saúde, pois atualmente conta com o plano de saúde fornecido pela 

empresa que o requerido trabalha, pois passou alguns meses 

desempregada e retornou ao trabalho recentemente, não tendo condições 

de arcar com as suas despesas e com plano de saúde. Por tais razões, 

postula que seja concedida tutela de urgência, para que o requerido 

mantenha o plano de saúde vigente até o fim da presente demanda, bem 

como a manutenção da posse do veículo Ford Ka branco. No que se 

refere ao pedido de tutela de urgência, entendo cabível. A posse do 

veículo, porque existem vários bens a partilhar, dentre eles, outros 

veículos que não sendo reivindicados neste momento, ficarão na posse do 

requerido. Então mais do que justa a pretensão. O plano de saúde porque 

a requerente pretende até que seja ultimado o processo. Daí, verifica-se 

que a requerente está solicitando aquilo que é um suporte até que a 

divisão dos bens lhe permita a autonomia financeira. Essas as razões que 

me levam ao deferimento da liminar, pois do contrário, sofreria prejuízo. 

Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 22 de novembro 

de 2018, às 15h00min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, 

por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. Cópia desta 

decisão servirá de mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012580-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR(A))

A. L. L. D. R. (ADVOGADO(A))

A. M. F. D. S. (AUTOR(A))

A. A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA FLORES DA SILVA OAB - 016.849.501-55 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1012580-12.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$2,883.35 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRA MARIA FLORES DA SILVA 

Endereço: RUA VINTE, 01, QD. 30, MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78053-744 Nome: CELIA FLORES DA SILVA Endereço: RUA VINTE, 

01, QD 30, MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-744 Nome: 

ALICE APARECIDA FLORES DA SILVA Endereço: RUA VINTE, 01, QD. 30, 

MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-744 Nome: ALAINE 

FLORES DA SILVA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 456, JARDIM 

IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 POLO PASSIVO: Nome: ORIDES 

DA SILVA Endereço: Rua Espírito Santo, 16, Cidade Alta, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006764-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA FRANCESHINI STUCCHI (REQUERENTE)

CAETANA STUCCHI (REQUERENTE)

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

NATALIA STUCCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CAETANO STUCCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006764-49.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de analisar o pedido de homologação do 

plano de partilha, primeiramente, é necessário que a referente diante do 

teor da petição de Id 13553400, denominada de “Incidente de Falsidade”, 

esclareça melhor, em quinze dias, qual seria a sua pretensão nestes 

autos, com a referida petição, de acordo com o art. 430 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032450-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SILVA DO NASCIMENTO NETA (REQUERENTE)

ANGELO ARTHUR DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

JASINHO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Pedrosa da Silva Nascimento (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032450-77.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Da análise dos autos verifica-se no Id 

12098272, que foi determinado por este Juízo o seguinte: “diante do 

pretendido no Id 12544555, “doação” em favor do cônjuge supérstite, 

intime-se a inventariante para, no prazo de quinze dias, regularizar a 

situação relacionada à referida “doação” noticiada nos autos. Após, 

voltem conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação.” Assim 

sendo, e, diante do certificado no Id 14847424, intime-se pessoalmente a 

inventariante, inclusive por edital se necessário, para que manifeste 

interesse no prazo de cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento, art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, voltem os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017171-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST (ADVOGADO(A))

GEZILENE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL VIEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017171-51.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Diante do noticiado e postulado no Id 14447489, 

intime-se a inventariante, via Dje, para que no prazo de quinze dias, 

cumpra na íntegra o determinado por este Juízo no Id 8104891. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente, e, inclusive por edital, se 

necessário, para manifestar interesse no processo, em cinco dias, sob 

pena de remoção ou extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 

§ 1º e 622 do CPC. Após, voltem conclusos para análise Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028426-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILEIDE SANTANA BASTOS (REQUERENTE)

MARCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SIZENANDO SANTANA (REQUERENTE)

SONIA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX SANTANA SOBRINHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

Benedita Santana (HERDEIRO)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Izabel Rodrigues de Rezende Santana (HERDEIRO)

SISLENE SANTANA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Siridião Santana Bastos (HERDEIRO)

Sidney Santana Bastos (HERDEIRO)

Osvaldo Santana Bastos (HERDEIRO)

Narendra Zenaide Nascimento (HERDEIRO)

Carlos Santana Neto (HERDEIRO)

Euvaldo Santana Bastos (HERDEIRO)

Paula de Cássia Silva Figueiredo (HERDEIRO)

Sineudo Santana (HERDEIRO)

Maristela Bandeira Santana (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1028426-69.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [Administração de Herança]->INVENTÁRIO (39) 

HERDEIROS: Nome: SONIA SANTANA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

MÁRIO PALMA, 268, 903, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-640 Nome: SILEIDE SANTANA BASTOS Endereço: RUA FEIRA DE 

SANTANA, 13, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-170 Nome: SIZENANDO 

SANTANA Endereço: RUA SETE, 1, JARDIM SANTANA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78090-255 INVENTARIADO(A): Nome: FELIX SANTANA SOBRINHO 

Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1814, - DE 1650/1651 AO FIM, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-580 INTIMAR HERDEIRA: Sislene 

Santana de Oliviera Endereço: Rua 12, Quadra 20, Casa 02, Bairro: CPA III, 

Setor 5, Cuiabá-MT FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA HERDEIRA, 

acima qualificada, dos termos do presente Inventário, para se 

manifestar(em) nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as primeiras 

declarações apresentadas pelo(a) inventariante, petição inicial e 

despacho cujo conteúdo e documentos vinculados seguem disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: Cabe aos herdeiros no prazo legal: 1. Arguir 

erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do 

inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de 

herdeiro (Art. 627, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 
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20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035792-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILDA TAVARES DE CARVALHO (AUTOR(A))

EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DA SILVA CARVALHO (RÉU)

JOENES SANTOS CARVALHO (RÉU)

A. C. (RÉU)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (RÉU)

CLEIA CRISTINA SOUZA CARVALHO (RÉU)

GIZELE TAVARES DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1035792-62.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável post mortem Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05/02/2019 às 

14:30 horas, dada necessidade de expedição de carta precatória. Cite-se 

a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação e a carta precatória de citação deverão conter apenas os dados 

da audiência, desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo 

assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º 

art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de 

advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos 

termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada 

das partes na audiência de conciliação pode ser considerada como ato 

atentatório à dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de 

acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a 

contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a 

ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte Autora (artigo 344 do CPC). 

Intime-se, ainda, a Requerente, através de seus d. patronos, para 

comparecer na audiência, bem como apresentar cópia de sua certidão de 

nascimento ou casamento, esta última devidamente averbada, se for o 

caso. Cientifique o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038829-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR VINICIUS DE SOUZA (REQUERENTE)

GEOVANA REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONIZIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038829-34.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Observa-se no Id 14070295, foi determinado por 

este Juízo o seguinte: “Considerando que os documentos juntados nos Ids 

11264642 - Pág. 1, 11264653 - Pág. 1, 11264674, 11264676, 11264678, 

11264682, 11264684 não estão completamente legíveis, primeiramente, 

intime-se o inventariante para que, no prazo de quinze dias, regularize 

esta situação.” “Em seguida, dê-se prosseguimento ao processo, em 

observância do determinado no Id 11286202 - Pág. 2, tendo em vista que, 

s.m.j., não vislumbro nos autos representação processual em relação a 

herdeira Maria Nazaré de Souza, Id 11264620 - Pág. 3. Após, voltem 

conclusos.” Assim sendo, regularizada a documentação, necessário, 

ainda, para que possa haver análise quanto ao pedido de homologação da 

partilha, que seja esclarecida, em quinze dias, a situação relacionada à 

representação processual da herdeira Maria Nazaré de Souza, que, s.m.j., 

não verifico nos autos, ou, se for o caso, em sendo necessário, proceder 

a citação da referida herdeira, indicando/confirmando inclusive o seu atual 

endereço, para fins de cumprimento do determinado no Id 11264620-Pág. 

3. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019368-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZE ATEYEH (ADVOGADO(A))

LOURIVAL FONTES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1019368-76.2017.8.11.0041 Ação: 

Testamento Público Vistos, etc... Antes tudo, necessário observar, deixo 

de acolher a manifestação de Id 10956086, da Fazenda Pública, mormente 

porque não se trata de inventário, mas sim de testamento público, Id 

10511624, devendo, aliás, ser providenciado, neste sentido, as 

retificações e anotações necessárias, inclusive na autuação. Outrossim, 

atenda-se o postulado pelo testamenteiro no Id 15798756, no que diz 

respeito às publicações das intimações, para que não se cogite de 

nulidade. Ressalto, todavia, desde já, com a prolação da sentença, Id 

10511624, qualquer outra pretensão/questionamento relacionado ao 

testamento, deverá ser pela via judicial adequada, inclusive quanto ao 

cumprimento, uma vez que, conforme nos ensina Humberto Theodoro 

Júnior “não entra o juiz em questões de alta indagação, que poderão ser 

discutidas pelas vias ordinárias. Nem mesmo as interpretações das 

cláusulas testamentárias...” (in Curso de Direito Processual Civil", 

Procedimentos Especiais, Volume III, Editora Forense, 38ª edição). Assim 

sendo, cumpra-se conforme determinado na sentença, Id 10511624, a fim 
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de arquivar o processo, oportunamente, com as cautelas de estilo. Às 

providências. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029190-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

RAQUEL INES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de João Bosco de Freitas (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1029190-89.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao noticiado e postulado no Id 14630844, 

cumpre observar, a renúncia de herança é ato solene e formal, através de 

escritura pública ou termo judicial, mediante comparecimento em Juízo, 

do(s) renunciante(s), de acordo com o previsto no art. 1.806 do Código 

Civil. Neste sentido, aliás: “(...) Na primeira hipótese (instrumento público), 

a renúncia perfectibiliza-se por escritura pública; na segunda (termo 

judicial), comparecem todos os herdeiros renunciantes no cartório judicial 

e firmam, pessoalmente, o termo correspondente.” “Quando realizada por 

termo nos autos, admite-se a dispensa do comparecimento pessoal dos 

herdeiros, mas desde que seu procurador tenha sido constituído mediante 

instrumento público de mandato, com poderes especiais para renunciar à 

herança. A exigência é plenamente justificável e destina-se a manter a 

forma pública que reveste o ato jurídico. Além disso, tem esteio na 

segurança do juízo, frente às implicações severas que o instituto encerra 

ao despojar de direitos os herdeiros renunciantes (...)” (in TJSC – RAI n. 

2012.031808-3, j. 12.09.2013) Ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCESSÕES. INVENTÁRIO. RENÚNCIA. ADVOGADO COM PROCURAÇÃO 

ESPECÍFICA. ADMISSÃO. Conforme precedentes da Corte, é admissível a 

renúncia tomada a termo e firmada pelo advogado que apresenta 

procuração específica para tanto...” (RAI 70051357028, Oitava Câmara 

Cível, TJRS, Julgado em 13/12/2012). E mais, em face do caso concreto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento de bens. Renúncia à herança. 

Decisão agravada que determinou a regularização da procuração para o 

fim específico do ato, a fim de que o termo de renúncia seja assinado pelo 

patrono dos herdeiros. Inconformismo da inventariante. Não acolhimento. 

Renunciantes que devem ser representados por advogado constituído 

mediante instrumento particular, com poderes específicos e expressos 

para o ato. Ausência de ilegalidade na decisão agravada, que bem 

observa as exigências legais. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO 

A O  R E C U R S O . "  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

2178756-41.2016.8.26.0000; Julgamento: 11/10/2016). Logo, diante do 

informado e pretendido pela inventariante no Id 14630844, a priori, a 

solução seria a formalização da renúncia através de advogado, mediante 

a outorga de procuração com poderes especiais, atinentes à renúncia à 

herança do de cujus, inventariado nestes autos, nos termos desta 

decisão. Assim sendo, intime-se a inventariante para que providencie o 

que mais necessário ao prosseguimento e conclusão deste processo no 

prazo de vinte dias, podendo requerer o que mais de direito, sob pena de 

remoção ou extinção e arquivamento. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006285-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES (ADVOGADO(A))

ELIETE MOREIRA CAVALCANTE GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELEN KAROLAYNE CAVALCANTE MORAES (REQUERIDO)

UILLIAN CAVALCANTE GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006285-56.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos observa-se que fora 

consignado por este Juízo, no Id 13702172, o seguinte: “é necessário que 

seja providenciada a formalização, mediante escritura pública ou termo 

nos autos, a ser firmado, nesta última hipótese, mediante comparecimento 

dos renunciantes, junto a Secretaria judicial para assinatura, de acordo 

com o artigo 1.806 do Código Civil.” Neste sentido, aliás: “A renúncia à 

herança depende de ato solene, a saber, escritura pública ou termo nos 

autos de inventário; petição manifestando a renúncia, com a promessa de 

assinatura do termo judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade 

seja ultimada. Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp 431.695/SP) 

E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TERMO DE RENÚNCIA 

FIRMADO POR HERDEIRO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR, 

COM FIRMA RECONHECIDA. ATO INVÁLIDO. A RENÚNCIA DE HERANÇA É 

ATO SOLENE E FORMAL E SOMENTE PODE SER FORMALIZADA 

ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.806 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Destarte, deixo de 

conhecer e, portanto, apreciar os embargos opostos às fls. 1.610/1.612.” 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1ª Ementa DES. SEBASTIAO BOLELLI – j. 

14/12/2011 - TERCEIRA CÂMARA CIVEL) Assim, não tendo validade, ao 

fim pretendido/renúncia, o documento particular de Id 13067088, intime-se 

a inventariante para que esclareça esta situação, no prazo de quinze dias, 

em relação à formalização da renúncia por parte do herdeiro UILLIAN 

CAVALCANTE GOMES, tendo em vista que, salvo melhor juízo, não 

vislumbro nos autos. Após, voltem imediatamente conclusos para análise 

quanto ao julgamento/homologação. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014496-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. O. P. P. (EXEQUENTE)

J. M. V. P. P. (EXEQUENTE)

N. A. P. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIANO PEREIRA PINTO OAB - 396.435.141-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014496-18.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Da análise dos autos verifica-se 

no Id 3257931, que foi parcialmente concedida a ordem pelo e. TJMT, nos 

autos do HC n. 1005845-86/2018, para fins de converter o regular 

encarceramento em prisão domiciliar, “devendo o magistrado “a quo” 

aplicar as medidas previstas no art. 319 do CPP que entender 

necessárias”. Portanto, em cumprimento do determinado pelo e. TJMT, 

para fins de efetivar a prisão domiciliar da executada NADIR GOMES DE 

OLIVEIRA, pelo prazo de 90 (noventa) dias, Id 11205834, impõe-se a 

“monitoração eletrônica”, art. 319, IX, do CPP, objetivando a regular 

fiscalização quanto ao cumprimento. Assim sendo, por ocasião do 

cumprimento do mandado de prisão domiciliar, (em caso de não 

pagamento) o Oficial de Justiça responsável pela diligência, (se 

necessário mediante requisição de força/auxílio policial), cientificará a 

executada quanto à necessidade de conduzi-la, para as providências 

necessárias de inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, junto ao 

SEJUDH, com a seguinte indicação de contato naquele órgão: Sra. 

Claudiane Almeida ou eventual substituta/responsável, e, telefone 

9691-0044, e-mail: monitoramento@sejudh.mt.gov.br. Após, o oficial de 

justiça acompanhará a executada até a residência dela, onde deverá 

cumprir a prisão domiciliar decretada, informando o meirinho, 

imediatamente, a este Juízo quanto ao resultado das diligências; no 

tocante ao cumprimento do mandado de prisão, bem como ao 

monitoramento eletrônico, providências adotadas neste sentido. Consigno, 

ainda, por oportuno, se extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias de 

prisão domiciliar, a partir do cumprimento do mandado, o monitoramento 

eletrônico deverá ser imediatamente encerrado, comunicando-se à 

SEJUDH para essa providência, bem como deverá um oficial de justiça 
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comparecer à residência do executado para fins de retirada do aparelho 

utilizado para o monitoramento junto a SEJUDH, cientificando esse órgão 

para os fins determinado por este Juízo. No mais, dê ciência aos 

exequentes, que poderão requerer o que mais de direito no prazo de 

quinze dias. Às providências, com urgência, cientificando o Ministério 

Público. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025030-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MIRTES ROSELI BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1025030-84.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará. Vistos, etc... Considerando que se trata de pretensão de 

expedição de alvará, formulado pela viúva do de cujus Maviner Luyiz 

Braz, Id 14631587 - Pág. 2, para fins de levantamento de valores deixados 

pelo referido falecido, e, tendo em vista ainda a noticiada existência de 

inventário, em trâmite no r. Juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, Id 14631587 - Pág. 2 Id 14631786, 

ressalto que a competência é do Juízo do inventário, art. 612 do CPC, e, 

neste caso, inclusive para evitar a eventual possibilidade de decisões 

conflitantes, art. 55, § 3º do CPC. Além do que, a título de exemplo, assim 

já se decidiu: “AGRAVO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA 

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL QUE COMPÕE O ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO 

EXTINTA EM RAZÃO DA MORTE DO INTERDITANDO. PROCESSO 

BAIXADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 

DESCONFORMIDADE COM A DECISÃO DO COLEGIADO...” (Embargos de 

Declaração Nº 70052764784, TJRS, j. 08/05/2013) Dito isso, e, 

considerando o “inventário de nº 5816-18.2004.811.0041 – Código: 

151457, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá/MT”, mencionado pela Requerente no Id 14631587 - 

Pág. 2, é o caso de declinar a competência em favor daquele r. Juízo. 

Assim sendo, declino a competência e o faço para determinar a imediata 

remessa destes autos ao r. Juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, mediante as cautelas de estilo, 

baixas e anotações necessárias. Às providências com urgência. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005332-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA (ADVOGADO(A))

JUVANETE DA CONCEICAO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINO SOARES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005332-92.2018.811.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 12454094, defiro o pedido de suspensão do processo, 

pelo prazo de um ano, art. 313, § 4º, do CPC, para fins de viabilizar o 

prosseguimento e conclusão deste processo. Se decorrido o prazo sem 

nenhuma providência, proceda-se a intimação pessoal e até por edital, se 

necessário, para que a inventariante manifeste interesse no 

prosseguimento deste processo no prazo de cinco dias, sob pena de 

remoção ou extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 § 1º e 

622 do CPC. Após, voltem conclusos para análise Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035599-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

LUCAS TADEU TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LUCAS ROSSATTO TEODORO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1035599-47.2018.8.11.0041 Ação: 

Homologação de Acordo de Exoneração de pensão Alimentícia Vistos, 

etc... Analisando os autos, constata-se que os Requerentes pleiteiam a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária. No entanto, 

observa-se que o primeiro Requerente é Servidor Público Estadual (policial 

militar), e, conforme se verifica dos documentos de Id n. aufere 

mensalmente uma remuneração líquida de mais de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), presumindo-se que o recolhimento das custas/despesas 

processuais não irá alterar a condição de sustento dos Requerentes e da 

família, pelo que, por ora, indefiro o pedido de assistência judiciária, 

facultando aos Requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, fazerem prova 

no sentido de que não podem prover os custos deste processo sem 

comprometer seus sustentos e de suas famílias, ou que neste mesmo 

prazo efetuem o recolhimento das custas/despesas processuais. Neste 

sentido, vejamos: “Ainda que seja possível a concessão do benefício da 

justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado 

pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos que 

confirmem a precariedade econômica alegada”.(TJMT - AI, 151536/2013, 

Julgamento 09/04/2014). Deve, ainda, no mesmo prazo, instruírem a inicial 

com cópia da sentença que fixou os alimentos, o qual pretendem seja o 

primeiro Requerente exonerado, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me à conclusão. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008941-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

EMILIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

LAURA RIBEIRO SANTOS MARCHIORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFIM JOSE DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUCIANA ROSA MORAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLENE APARECIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SILMARI DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA EMILIA DOS SANTOS PEREIRA DA ROCHA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008941-20.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, a ser 

processado pelo rito de arrolamento sumário, Id 10394427, em face do 

óbito do de cujus Serafim José dos Santos, Id 5606111, tendo como 

inventariante nomeada a Requerente Emilia da Silva Ribeiro, objetivando a 

homologação do plano de partilha amigável apresentado nos autos. A 

inicial foi instruída com documentos, complementados mediante a 

comprovação de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, Id 6767053. É a síntese. Decido. Conforme relatado trata-se de 

inventário pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, por não haver 

divergência ou interesse de incapaz. Assim sendo é possível a imediata 

conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação 

jurisdicional, nos termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Menciono, 

ainda, por oportuno, os seguintes precedentes do e. TJMT: 

“...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o trânsito em julgado 

da sentença de homologação da partilha e da lavratura do formal de 

partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento do tributo 

devido, porém, condicionado o registro-transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 
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Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e com 

fundamento no art. 2015 do Código Civil homologo por sentença, para que 

surta os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha amigável, Id 

15265546, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Outrossim, 

atento ao que consta no Id 6691519-Pág. 6, no que se refere ao valor dos 

bens a serem inventariados e partilhados, não é o caso de justiça gratuita, 

arts. 98 e 99 do CPC, ficando, portanto, revogado o deferimento, Id 

5787906 - Pág. 1. Retifico, ainda, o valor da causa para uma importância 

mais adequada, R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) Id 

6691519 - Pág. 6. Neste sentido, aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE 

OFÍCIO. POSSIBILIDADE. São de ordem pública as regras que dispõem 

sobre o valor da causa (...) portanto, o valor da causa pode ser alterado 

ex officio pelo juiz. (...) (TJRS – RAI n. 70034557082, julgado em 

05.03.2010). E Mais: “...A composição patrimonial do espólio se sobrepõe 

à alegação de hipossuficiência das Recorrentes, não havendo justificativa 

para a concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - AI, 51637/2013, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 31/07/2013). Decorrido 

o trânsito em julgado, desde que confirmado/comprovado o pagamentos 

das custas/taxas, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda 

de que é requisito para registro a comprovação de pagamento ou isenção 

de tributos e de inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, 

Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. 

Procedam-se as retificações e anotações necessárias, inclusive na 

autuação, no que diz respeito à conversão para arrolamento sumário e 

valor da causa. Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda 

Pública “para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a observância 

das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004519-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

NELSON PEDROSO JUNIOR (ADVOGADO(A))

APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004519-65.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, a ser 

processado pelo rito de arrolamento sumário, em face do óbito do de cujus 

Benedito Pereira da Silva, Id 11915539, tendo como inventariante nomeada 

a Requerente Valeria Aparecida da Silva, objetivando a homologação do 

plano de partilha amigável apresentado nos autos, Id 12559143. A inicial 

foi instruída com documentos, complementados mediante a comprovação 

de inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Id 

12559361. A renúncia à herança, por parte de Aparecida Ferreira da silva, 

em atendimento à determinação deste Juízo, foi formalizada, conforme 

Termo de Renúncia, Id 14676950. É a síntese. Decido. Conforme relatado, 

trata-se de inventário pelo rito de arrolamento sumário, por não haver 

divergência, e, preenchidos os requisitos legais do art. 659 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, é possível a imediata conclusão do 

processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, 

mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Menciono, 

ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o trânsito 

em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura do 

formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento 

do tributo devido, porém, condicionado o registro-transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 

Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha amigável, Id 12559143, salvo erro, 

omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta 

de adjudicação e/ou alvará(s), bem como o que mais pertinente, com a 

observância ainda de que é requisito para registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de débito junto à 

Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, 

nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da 

Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações supra, cientifique a 

Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024743-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUZINI APARECIDA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL DOMINGOS DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024743-58.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, Id 9390506, em face do óbito do de cujus Odil 

Domingos Dias, tendo como inventariante nomeada a Requerente, e, única 

herdeira, Luzini Aparecida da Silva Magalhães, Id 9410942, art. 659 do 

CPC, objetivando a homologação do pedido de adjudicação apresentado 

nos autos, e, ratificado no Id 14351366. A inicial foi instruída com 

documentos, complementados mediante a comprovação de inexistência de 

registro de testamento em nome do de cujus, Id 10274158. É a síntese. 

Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de arrolamento 

sumário, por não haver divergência, e, preenchidos os requisitos legais do 

art. 659 do Código de Processo Civil, mesmo porque a Requerente é a 

única herdeira. Assim sendo, é possível a imediata conclusão do 

processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, 

mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Menciono, 

ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o trânsito 

em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura do 

formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento 

do tributo devido, porém, condicionado o registro-transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 

Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o pedido de adjudicação, ratificado no Id 14351366, salvo 

erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em 

julgado, e, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda 

de que é requisito para registro a comprovação de pagamento ou isenção 

de tributos e de inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, 

Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. 

Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. 

Sem custas. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009790-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LILIAN RABANILISBOA DA COSTA (REQUERENTE)

WILLIAM GOMES LISBOA DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

LIVIA RABANI LISBOA DA COSTA (REQUERENTE)

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM GOMES LISBOA DA COSTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009790-89.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, Id 6794982, em face do óbito do de cujus 

Willian Gomes Lisboa da Costa, tendo como inventariante nomeada a 

Requerente Circe Anunciação de Oliveira Costa, Id 5829717, independente 

de compromisso, art. 659 do CPC, objetivando a homologação do plano de 

partilha amigável apresentado nos autos. A inicial foi instruída com 

documentos, complementados mediante a comprovação de inexistência de 

registro de testamento em nome do de cujus, Id 14301786. É a síntese. 

Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de arrolamento 

sumário, por não haver divergência, e, preenchidos os requisitos legais do 

art. 659 do Código de Processo Civil. Assim sendo, considerando ainda a 

possibilidade de partilha, nos termos pretendido, é possível, portanto, a 

imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva 

prestação jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura 

do formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o 

lançamento do tr ibuto devido, porém, condic ionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 
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e legais efeitos o plano de partilha amigável, Id 11972075, salvo erro, 

omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta 

de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda de que é requisito 

para registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as 

retificação e anotações necessárias, inclusive na autuação, por se tratar 

de arrolamento sumário. Atendidas as determinações supra, cientifique a 

Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000958-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALBRO MONGE ALCANTARA DA SILVA (ADVOGADO(A))

OSVALDO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

IVANETE ANTUNES PEREIRA (REQUERENTE)

LORIVALDO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

ADNIR MIRANDA NUNES (ADVOGADO(A))

ALINE CRISTHIANE SANSAO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA ANTUNES PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000958-33.2018.8.11.004 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, Id 11406465, em face do óbito dos de cujus 

Algemiro Nunes Pereira e Madalena Antunes Pereira, tendo como 

inventariante nomeada a Requerente Ivanete Antunes Pereira, Id 

11525915, independente de compromisso, art. 659 do CPC, objetivando a 

homologação do plano de partilha/adjudicação amigável apresentado nos 

autos, e, ratificado no Id 11913477. A inicial foi instruída com documentos, 

complementados mediante a comprovação de inexistência de registro de 

testamento em nome dos de cujus, Id 11913474 e Id 14437933. As 

renúncias à herança, em atendimento do determinado por este Juízo, Id 

11525915 - Pág. 2, foram formalizadas, conforme Termo de Renúncia que 

consta no Id 11812974. É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se 

de inventário pelo rito de arrolamento sumário, por não haver divergência, 

e, preenchidos os requisitos legais do art. 659 do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, é possível a imediata conclusão do processo, com a 

prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, 

nos termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” Menciono, ainda, como respaldo, a 

jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o trânsito em julgado 

da sentença de homologação da partilha e da lavratura do formal de 

partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento do tributo 

devido, porém, condicionado o registro-transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 

Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha/adjudicação amigável, ratificado no Id Id 

11913477, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, e, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão 

de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância 

ainda de que é requisito para registro a comprovação de pagamento ou 

isenção de tributos e de inexistência de débito junto à Fazenda Pública 

(Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 

143. Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a observância das 

formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034214-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOS PASSOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SALES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1034214-98.2017.8.11.0041 Ação: 

Inventário Negativo Vistos, etc... Cuida-se de inventário negativo, ajuizado 

por Alex Ramos dos Santos, nomeado inventariante, em face do óbito do 

seu genitor, Manoel Sales dos Santos, Id 10619796, sob o argumento de 

que não existem bens/patrimônio a serem partilhados, justificando a 

presenta ação pela necessidade de representar o espólio em reclamação 

trabalhista, para fins de formalizar a figura do espólio, a ser representado 

pelo inventariante. A inicial foi instruída com documentos, complementados 

mediante a comprovação de inexistência de registro de testamento em 

nome do de cujus, Id 15207975. É a síntese. Decido. Conforme relatado se 

trata de inventário negativo, não havendo divergência neste sentido, 

quanto à inexistência de bens a serem partilhados, mesmo porque o 

Requerente, ora inventariante, seria o único herdeiro. Ademais, se 

necessário, poderá haver futuramente a partilha ou sobrepartilha, se 

eventualmente descoberto patrimônio deixado pelo de cujus, passíveis de 

sucessão/partilha. No caso em exame, portanto, a declaração do 

inventariante e a documentação juntada são suficientes para a prolação 

da sentença homologatória de inventário negativo, até porque, se declara 

a inexistência de bens, e, consequentemente, inexistirá alienação e/ou 

incidência de impostos. A propósito, a CNGC-MT, nestes casos, prevê o 

seguinte: “Art. 1.154. Sendo o inventário negativo, ouvidos os 

interessados sobre as declarações, que merecem fé até prova em 

contrário, será proferida sentença homologatória, podendo a secretaria 

fornecer certidão aos interessados.” Logo, diante do que consta dos 

autos, só resta à função jurisdicional acolher a manifestação declinada, 

para fins de extinguir e arquivar o processo. Pelo exposto, satisfeitas as 

formalidades legais, HOMOLOGO por sentença o pedido inicial, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, salvo erro, omissão e eventual 

direito de terceiro. Transitada em julgado, expeça-se o necessário e 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem 
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custas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017592-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

IRACEMA LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

NEILY DE MELLO (REQUERENTE)

GASTAO DE MELO (REQUERENTE)

MARCOS TADEU DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO LOPES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIO LUIS DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

NATANAEL LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

EDNO LEANDRO DE MELLO (REQUERENTE)

FRANCISCO DE MELLO (REQUERENTE)

IVONE LOPES DA COSTA GRANDIZOLI (REQUERENTE)

CRISTINA DE MELLO ALEIXES QUIRINO (REQUERENTE)

ANTONIO LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

JOSE DE MELLO (REQUERENTE)

MARCIO CRUZ DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

LOURDES PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017592-07.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, Id 13727207, em face do óbito da de cujus 

Therezinha de Mello, tendo como inventariante nomeado o Requerente 

Neily de Mello, Id 14000801, independente de compromisso, art. 659 do 

CPC, objetivando a homologação do plano de partilha amigável 

apresentado nos autos, e, ratificado no Id 14252189. A inicial foi instruída 

com documentos, complementados mediante a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, Id 14252240. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, por não haver divergência, e, preenchidos os 

requisitos legais do art. 659 do Código de Processo Civil. Assim sendo, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, 

apenas após o trânsito em julgado da sentença de homologação da 

partilha e da lavratura do formal de partilha é que será intimado o fisco 

para proceder o lançamento do tributo devido, porém, condicionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha amigável, ratificado no Id 14252189 - 

Pág. 2, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, e, desde que confirmado o pagamentos das 

custas/taxas, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda 

de que é requisito para registro a comprovação de pagamento ou isenção 

de tributos e de inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, 

Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. 

Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. 

Custas nos termos da lei. Cumpra-se, com a observância das formas e 

prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015370-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADEVAIR RODRIGUES FARIA FILHA (REQUERENTE)

ADRIANA FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ANDREIA FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADEVAIR FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADILSON FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADVANILCE FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

PATRICIA GABRYELLE ALVES (ADVOGADO(A))

ADEMILDES DA CONCEICAO FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADMILSON SANTANA FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADELSON FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADEVANILDES FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

ANDERSON FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE DA COSTA MONTEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015370-03.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento. Vistos, etc... Trata-se de inventário pelo rito arrolamento 

simplificado, em razão do óbito do de cujus Silvestre da Costa Monteiro, no 

qual nomeado inventariante o Requerente Adevair Faria Monteiro, e, 

homologada a partilha, Id 8305934, objetivando, agora, a homologação da 

sobrepartilha apresentada no Id 9746469, com formalização de renúncia 

por parte da viúva/meeira no Id 14501466. Os documentos necessários ao 

julgamento da sobrepartilha foram juntados aos autos. Parecer da d. 

representante do Ministério Público no Id 14758040, opinando pela 

homologação da sobrepartilha. É a síntese. Decido. Conforme relatado 

trata-se de sobrepartilha, em relação a inventário processado pelo rito de 

arrolamento simplificado, nos termos dos artigos 664 e 665 do Código de 

Processo Civil. A prova documental acostada aos autos comprova o título 

de herdeiros e do direito ao patrimônio do espólio, que se pretende 

sobrepartilhar, não vislumbrando, portanto, óbice à homologação, mesmo 

porque, de acordo com o art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Menciono, 

ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura 

do formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o 

lançamento do tr ibuto devido, porém, condic ionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 
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tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(in NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 

José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e com 

fundamento no artigo 2015 do Código Civil c/c art. 670 CPC homologo por 

sentença a sobrepartilha, Id 9746469, para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos salvo erro ou omissão e eventual direito de terceiros. 

Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de 

sobrepartilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), 

com a observância ainda de que é requisito para registro a comprovação 

de pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de débito junto à 

Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, 

nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da 

Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações supra, cientifique a 

Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011509-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. G. L. (ADVOGADO(A))

M. C. A. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. F. (ADVOGADO(A))

S. F. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERIDO, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A 

AUDIÊNCIA, DESIGNADA PARA O DIA 03/12/2018 ÀS 13:00H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. RAILDA EUGENIA DE 

ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036907-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. R. (ADVOGADO(A))

F. C. M. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. L. (ADVOGADO(A))

R. A. G. (ADVOGADO(A))

N. M. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de IMPULSIONAMENTO IMPULSIONO O 

FEITO COM INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA PARA IMPUGNAR À 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. 

WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1031822-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. N. (REQUERENTE)

M. A. D. A. S. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. (REQUERIDO)

S. A. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 13/11/2018 ÀS 

15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022108-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA PELIZER (ADVOGADO(A))

ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO IMPULSIONO 

O FEITO COM INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA PARA IMPUGNAR À 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. 

WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1031354-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. S. D. O. (ADVOGADO(A))

E. D. A. S. (REQUERENTE)

E. G. D. S. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR 
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MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 23/11/2018 ÀS 

13:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034832-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE (ADVOGADO(A))

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE BRITO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL RODRIGUES DE AMORIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 26/11/2018 ÀS 

17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034317-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA CELIA AMADOR PIMENTA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO LUCAS DE ALENCAR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE INTIMAR O PATRONO 

DA REQUERENTE, PARA RECOLHER AS DILIGÊNCIAS DOS MANDADOS A 

SEREM EXPEDIDOS NESTA SECRETARIA.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030483-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. M. D. S. O. (AUTOR(A))

C. A. O. D. S. (ADVOGADO(A))

C. J. M. (AUTOR(A))

E. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. O. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 26/11/2018 ÀS 

17:45H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003720-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. D. V. (ADVOGADO(A))

S. S. S. (AUTOR(A))

A. B. D. S. Q. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. B. Q. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO IMPULSIONO 

O FEITO COM INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA PARA MANIFESTAR 

EM 5 DIAS, SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO JUNTADA EM ID. 

8020855. . CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026596-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. D. S. C. (REQUERENTE)

J. D. R. R. (ADVOGADO(A))

A. L. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

H. D. S. C. J. (REQUERIDO)

U. L. M. (ADVOGADO(A))

N. M. M. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026596-68.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca das decisões de ID 61021386, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

08/11/2018, às 17:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), bem como de que, não havendo acordo, a parte requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pela parte requerida, quando ambas 

as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo 

contestada a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026596-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. D. S. C. (REQUERENTE)

J. D. R. R. (ADVOGADO(A))

A. L. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

H. D. S. C. J. (REQUERIDO)

U. L. M. (ADVOGADO(A))

N. M. M. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026596-68.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 
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advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16021386, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

08/11/2018, às 17:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003027-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

THAIS CARVALHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARMINDA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERENTE a fim de, 

em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036486-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. R. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FATIMA DA ROSA OAB - 691.798.591-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1036486-65.2017.8.11.0041 Valor da causa: $571.69 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: MIGUEL ANGELO DA 

ROSA MARTINS, representado por FABIANA FATIMA DA ROSA POLO 

PASSIVO: ODENIRO MARTINS SERGIO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PASSIVO, para,para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, sob pena de 

extinção. CERTIDÃO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, 

com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS HENRIQUE SALIES RIBEIRO, digitei. 

CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032439-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. A. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARICYA CRISTINA DE SOUZA ARRUDA OAB - 061.472.431-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. L. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

rer

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023201-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ISABEL CRISTINA RUEDA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023201-68.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 16026663, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021365-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA CUNHA (REQUERENTE)

JOANA DA COSTA ALVES MARTINS CUNHA (REQUERENTE)

EDNA DE PAULA CUNHA CORREA (REQUERENTE)

LEIA DE PAULA CUNHA (REQUERENTE)

CLEIDE DE PAULA AZEVEDO (REQUERENTE)

IDALINA APARECIDA XAVIER (REQUERENTE)

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alvim de Paula Cunha (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1021365-60.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que não foi informado nos autos o número de inscrição do CPF do extinto, 

assim impedindo a realização da consulta pretendida, deixo de implementar 

a decisão exarada no ID. 15378865 e, por conseguinte, determino a 

intimação dos autores para manifestar-se a respeito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Às providências. Cuiabá/MT, 22 de 

outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1029675-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. A. O. (REQUERENTE)

G. A. C. L. V. (ADVOGADO(A))

P. H. F. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. O. (REQUERIDO)

G. P. D. C. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029675-89.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16063227, bem como para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 05/12/2018, às 16:00h, neste Fórum da 

Capital, acompanhados de suas testemunhas arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4º, do CPC), no rol de no máximo três para cada 

parte, cabendo ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, sendo que a inércia 

na realização da intimação importará desistência na inquirição da 

testemunha arrolada. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029675-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. A. O. (REQUERENTE)

G. A. C. L. V. (ADVOGADO(A))

P. H. F. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. O. (REQUERIDO)

G. P. D. C. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029675-89.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16063227, bem como para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 05/12/2018, às 16:00h, neste Fórum da 

Capital, acompanhados de suas testemunhas arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4º, do CPC), no rol de no máximo três para cada 

parte, cabendo ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, sendo que a inércia 

na realização da intimação importará desistência na inquirição da 

testemunha arrolada. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032439-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. A. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARICYA CRISTINA DE SOUZA ARRUDA OAB - 061.472.431-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. L. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

fdfd

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028661-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE ALTAIR MOYA PERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DARLENE DE OLIVEIRA (RÉU)

RENATA AUXILIADORA GLERIAN (ADVOGADO(A))

ROSEMARY MENEZES SOUZA (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1028661-70.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de ação Oferta de Alimentos, 

Guarda c/c Regulamentação de Visitas interposta por José Altair Moya 

Peres em face de B.V.O.P., representada por Adriana Darlene de Oliveira, 

todos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso, em apertada 

síntese, que a requerida é filha do autor e que a mãe da infante exerce a 

guarda de maneira unilateral, sequer lhe outorgando a prerrogativa de 

exercer o direito de visitas há menos que colabore financeiramente, além 

do valor da pensão que já paga, no espeque de R$200,00, além de plano 

de saúde e roupas. Em decorrência, ofertou alimentos na importância de 

R$ 206,00 (duzentos e seis reais), equivalente a 22% do salário mínimo, 

plano de saúde da AGEMED no valor de R$ 150.00 (cento e cinqüenta 

reais), além da complementação com alimentos in natura, com roupas, 

calçados e outros. Ao final, postulou a regulamentação do direito de 

visitas e a guarda compartilhada, com permanência intercalada semanal 

entre os pais, além da concessão da assistência judiciária gratuita. 

Através da decisão de ID. 10011516, foi concedido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita ao requerente, arbitrado alimentos 

provisórios no valor ofertado, regulamentado o direito de visitas do pai a 

filha e designada, na mesma oportunidade, audiência de conciliação. Na 

data aprazada para a realização do ato, a audiência restou prejudicada, 

consoante evola-se do Termo de Audiência de ID. 10758608, em virtude 

da ausência da requerida, embora devidamente citada para comparecer, 

tendo o causídico do autor vindicado pela busca e apreensão da menor a 

fim de exercer o seu direito de visitas. A pretensão foi acolhida através da 

decisão de ID. 10771522, sendo o mandado de busca devidamente 

cumprido (ID. 10847702). Contestação no ID. 11087079, através da qual a 

requerida vindicou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

arguindo, em sede de preliminar, ausência de legitimidade da menor para 

figurar no polo passivo no que atine ao pedido de guarda e direito de 

visitas e impugnou a gratuidade da justiça concedida ao autor. No mérito, 

alega que o plano de saúde da menor é o UNIMED o qual o autor não 

efetua o pagamento corretamente, além de asseverar que não adimple a 

pensão na forma alegada, aduzindo, ainda, que o valor da prestação 

ofertada é insuficiente para as despesas da menor, vindicando sua 

majoração para 30% dos rendimentos do autor, com desconto a ser 

realizado diretamente em folha de pagamento, além de 50% das despesas 

com materiais escolares, roupas e remédios. No que atine as visitas, 

pugna pela realização de visitas em finais de semanas alternados, 

contudo, pernoitando na residência materna, até a realização de estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar do Poder Judiciário e, em relação à 

guarda, requer seja exercida de forma unilateral pela genitora. Na petição 

de ID. 11096338 foi informado o descumprimento, pelo autor, do direito de 

visitas, vindicando a representante da menor que seja impingida multa 

diária pelo descumprimento da ordem judicial. Impugnação apresentada no 

ID. 11739446, na qual o requerente afirma que se encontra 

desempregado, fazendo jus a gratuidade concedida. No mérito, requer a 

manutenção da guarda compartilhada e do direito de visitas, conforme 

estipulado na decisão liminar. Concitado a manifestar-se, o Ministério 

Público opinou pela realização de estudo psicossocial e vindicou o 

saneamento do feito, ID. 11776574. Através da decisão constante no ID. 

12527346, o feito foi saneado, sendo mantido os benefícios da justiça 

gratuita concedido ao autor, como também foi retificado de ofício o polo 

passivo da ação, para incluir a genitora Adriana Darlene de Oliveira. Na 

sequência, foi determinada a intimação do requerente para que se 

atentasse aos limites da liminar concedida nos autos, exercendo o seu 

direito de visitas em finais de semana alternados, sob pena de suspensão 

do alusivo direito. Ao final, foram fixados os pontos controvertidos, 

distribuído o ônus da prova e determinada a realização de estudo 

psicossocial. O relatório do estudo foi aportado no ID. 13155143 e, 

intimadas as partes para se manifestarem, deixaram decorrer in albis o 
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prazo assinalado (ID. 13669433). Concitado a manifestar-se, o d. Promotor 

de Justiça, no ID. 13674717, opinou pela parcial procedência do pedido, 

com a condenação do requerido ao pagamento de alimentos e plano de 

saúde na forma concedida nos autos, mas com guarda unilateral para a 

genitora e fixação do direito de visitas do genitor. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Cuida-se Oferta de Alimentos, 

Guarda c/c Regulamentação de Visitas interposta por José Altair Moya 

Peres em face de Adriana Darlene de Oliveira e B.V.O.P., representada 

por aquela, todos qualificados nos autos. Inicialmente, passo ao 

julgamento da lide, diante da desnecessidade de produção de outras 

provas além das já amealhadas aos autos. Desde já, importante ressaltar 

que a paternidade da requerida B.V.O.P em relação ao requerente se 

encontra expressa na certidão de nascimento acostada aos autos no ID. 

9877307, de maneira que pai da menor para todos os efeitos legais. No 

que atine ao mérito, considerando que o autor pretende a fixação da 

pensão alimentícia, guarda e regularização do período de convivência, 

passo a análise de forma individualizada. Dos Alimentos Incontestável, 

diante da paternidade, é a obrigação alimentar do autor, inerente ao 

exercício do poder familiar, consoante disposições insertas no artigo 

1.634 do Código Civil. O artigo 1.694, §1º, do Código Civil dispõe, por sua, 

que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, ficando, desta forma, ao 

prudente critério do juiz arbitrar o valor da pensão alimentícia, atendidas as 

circunstâncias do caso concreto. Atenta a tal premissa, o requerente 

ofertou o importe correspondente a 22% do salário mínimo, mais plano de 

saúde e despesas extraordinárias, colacionando aos autos cópia de sua 

CTPS, a qual sinaliza que está desempregado, não obstante, dos demais 

elementos de prova coligidos aos autos, seja possível entrever que possui 

renda alternativa, além do seu trabalho como autônomo. Assim, mesmo 

que as condições pessoais e econômicas do genitor possam ser limitadas, 

ainda assim é obrigado a contribuir para a manutenção da filha, dentro de 

suas possibilidades. A necessidade da menor, por sua vez, é presumível, 

tais como despesas com alimentação, vestuário, educação, saúde, lazer, 

e etc., sendo certo que apesar de ter vindicado na peça contestatória a 

majoração da importância ofertada, não encartou ao feito prova efetiva de 

suas necessidades a fim de embasar sua pretensão. Não se pode olvidar, 

ainda, que em ações desta natureza, os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa 

obrigada, de acordo com binômio necessidade/possibilidade, previsto no 

artigo 1.694, § 1º do Código Civil, que assim disciplina, litteris: “Art. 1.694. 

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2º 

omissis” (g.n) A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não diverge desse entendimento, como revela o julgado 

colacionado, in verbis: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS – SEQUESTRO DE 

BENS AFASTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – 

INAPLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. A fixação de alimentos deve observar o 

binômio necessidade/possibilidade, e fica situado em patamar que seja 

suficiente para assegurar a sobrevivência do alimentando, mas que não 

implique em onerosidade excessiva ao alimentante. 2. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.3. 

Não se aplica a pena de litigância de má-fé à quem ingressa em juízo para 

reclamar prestação jurisdicional, tendo em vista o direito que todos têm de 

provocar a manifestação do Poder Judiciário quando se sintam lesados. 

(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) Assim, o cerne da 

questão cinge-se ao quantum a ser fixado a título de alimentos, levando-se 

em consideração que se torna imprescindível a proporcionalidade na 

fixação dos alimentos entre as necessidades do alimentando e os 

recursos econômico-financeiros do alimentante em cada caso concreto, já 

que a pensão alimentícia sempre será concedida ad necessitatem. Embora 

a situação financeira do requerido possa ser mais confortável do que a 

por ele narrada, o dever de contribuir com as despesas da criança é de 

ambos os pais, cada qual concorrendo na medida de sua disponibilidade. 

Neste caso, analisando toda documentação aportada aos autos, bem 

assim diante da ausência de prova da real necessidade da requerida, além 

da presumível em decorrência de sua idade, quase oito anos, bem assim 

que estuda em escola pública, entendo que deve ser acolhido o valor 

apontado na exordial, ou seja, 22% (vinte e dois pontos percentuais) do 

salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$209,88 (duzentos 

e nove reais e oitenta e oito centavos), plano de saúde e 50% das 

despesas extraordinárias, além da complementação dos alimentos in 

natura. Esclareço que embora o valor possa parecer insuficiente para 

fazer frente às despesas de qualquer criança, guarda, porém, 

proporcionalidade, parecendo ser o mais adequado considerando às 

necessidades/possibilidades, lembrando, ainda, que a mãe deve 

colaborar, como já vem fazendo, com as despesas da filha. De mais a 

mais, não se pode deixar de mencionar, ainda, que o ônus alimentício 

pode, a qualquer momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que 

haja alteração significativa na situação do alimentante ou do alimentando, 

ficando assegurado, portanto, a qualquer das partes, valerem-se da ação 

pertinente, sendo necessário. Da Guarda Em relação à guarda, após o 

advento da Lei nº 13.058, de 22/12/2014, que alterou os artigos 1.583, 

1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil, a regra é que seja estabelecida na 

forma compartilhada. Seguindo a inteligência do art. 1.584 do Código Civil, 

a guarda unilateral somente será instituída em situações excepcionais, 

quando um dos pais não tiver condições para o seu exercício ou quando 

um deles declarar expressamente em juízo que não deseja a guarda dos 

filhos. No caso dos autos, o autor requereu a guarda compartilhada, 

enquanto a requerida Adriana a guarda unilateral da infante. De qualquer 

forma, além de tratar-se da regra, constata-se dos autos, notadamente do 

estudo psicossocial realizado, a recomendação das profissionais que 

auxiliam esta magistrada, assistente social e psicóloga, para que seja 

estipulada na forma compartilhada (ID. 13155143). Nesta toada, não 

obstante a requerida Adriana e o Ministério Público vindiquem que seja 

unilateral, até mesmo pelo fato de a genitora assumir mais carga de 

responsabilidade do que o autor, já que participa de maneira mais ativa da 

vida da criança, não vislumbro empecilho para que a fixação seja na forma 

recomendada no estudo psicossocial, até mesmo com vias a incitar a 

participação paterna em todos os atos da vida da menor. Nessa toada, 

necessário salientar que por guarda compartilhada compreende-se a 

responsabilidade conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns, nos termos do artigo 1.583, §1º, do Código Civil, sendo 

primordial a participação conjugada dos genitores em todas as decisões 

da vida da infante. Maria Berenice Dias, em brilhante lição, elucida que a 

guarda compartilhada: garante, de forma efetiva, a corresponsabilidade 

parental, a permanência da vinculação mais estrita e ampla participação de 

ambos na formação e educação do filho (in Manual de Direito das 

Famílias.12ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 549). Em decorrência, entendo por 

bem estabelecer a guarda compartilhada da menor entre seus genitores, 

devendo, no entanto, continuar residindo em companhia da mãe, já que a 

alternação do período de convivência não se demonstra o mais adequado 

para o desenvolvimento da menor. Da Regularização de Visitas 

Considerando que a residência da criança fora fixada no seio materno, e 

não obstante a guarda compartilhada, através da qual os genitores 

poderão acordar acerca do regime de visitas e eventual modificação do 

local de residência da menor, por medida de cautela, em caso de 

desavença entre os pais, entendo por bem regulamentar o direito de 

visitas do genitor, a fim de assegurar o convívio da filha com o pai em 

caso de beligerância, lembrando, ainda, que é dever da família, bem como 

do Estado, assegurar com absoluta prioridade a convivência familiar. 

Assim, primando pelo melhor interesse da criança, deve ser estabelecido 

direito de convivência de forma livre, contudo, fica estabelecido, em caso 

de desacordo, as disposições abaixo: a) poderá o pai ter a filha consigo, 

em finais de semanas alternados, buscando a criança na casa da mãe, 

aos sábados, a partir das 09:00 horas, e entregando-a aos domingos, no 

mesmo local, até às 20:00 horas; b) no aniversário, bem como em outras 

datas que se repetem anualmente, ficará com o genitor nos anos pares e 

com a mãe nos anos ímpares; c) no dia dos pais e no aniversário deste 

(pai) a criança ficará em sua companhia, e, no dia das mães e aniversário 

desta (mãe), na dela; d) nos anos pares, passará o Natal em companhia 

da mãe e o Ano Novo em companhia do pai, invertendo-se a data festiva 

no ano imediatamente seguinte; e) nas férias escolares, passará metade 

com o pai e a outra metade com a mãe, sendo, a primeira metade com o pai 

nos anos pares, e a segunda metade com a mãe, e, nos anos ímpares, a 

primeira metade será com a mãe, ficando o pai com a segunda metade. 
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Frise-se, novamente, que não há qualquer empecilho para que as partes, 

de comum acordo, organizem as datas das visitas ficando, no entanto, 

cientes de que em caso de desacordo, prevalecerão as condições ora 

estabelecidas. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação de Oferta de Alimentos, Guarda c/c Regulamentação de 

Visitas interposta por José Altair Moya Peres em face de Adriana Darlene 

de Oliveira e B.V.O.P para (1) FIXAR pensão alimentícia no valor 

equivalente a 22% (vinte e dois pontos percentuais) do salário mínimo 

vigente, atualmente correspondente a R$209,88 (duzentos e nove reais e 

oitenta e oito centavos), plano de saúde e 50% das despesas 

extraordinárias, além da complementação dos alimentos in natura, em 

favor da requerida B.V.O.P., colocando à disposição da genitora da menor 

todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de 

sua titularidade; (2) ESTABELECER a guarda compartilhada da menor, com 

fixação da residência no lar materno e (3) REGULAMENTAR o direito de 

visitas do pai, em relação à filha, na forma descrita no corpo da sentença. 

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, I, do CPC/2015. Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento de forma pro rata, das despesas 

relativas as custas judiciais e honorários advocatícios, suspensa a 

exigibilidade, todavia, em decorrência da gratuidade ao autor e da que ora 

concedo as requeridas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique e arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL
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Parte(s) Polo Passivo:

YURI BRUNO DE OLIVEIRA FARIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1027819-56.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens Alimentos e Guarda na 

Forma Consensual ajuizada por Heylla Raline Alves de Almeida e Yuri 

Bruno de Oliveira Faria, ambos qualificados nos autos. As partes 

entabularam acordo, avençando no tocante ao período de início e da 

dissolução da união estável, quanto a pensão alimentícia, assim como 

guarda e direito de visitas do filho menor e, ao final, vindicaram a 

concessão de assistência judiciária gratuita e a homologação da avença. 

Deferida a assistência gratuita vindicada, foi determinada a manifestação 

do Ministério Público, o qual opinou favoravelmente à pretensão, ID. 

15567744. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Cuida-se 

de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de 

Bens Alimentos e Guarda na Forma Consensual ajuizada por Heylla Raline 

Alves de Almeida e Yuri Bruno de Oliveira Faria. A respeito, reza o artigo 

487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a 

hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. Frise-se, ainda, que fora encartado ao feito “Escritura 

Pública Declaratória” de União Estável (ID. 14953522), firmada pelos 

interessados, a qual se consubstancia em contrato de convivência, que, 

segundo os dizeres de Maria Berenice Dias é: ...instrumento pelo qual os 

sujeitos de uma união estável promovem regulamentações quantos aos 

reflexos da relação (...) não cria união estável, pois sua constituição 

decorre do atendimento dos requisitos legais (CC 1.723). (in Manual de 

Direito das Famílias. 12ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 271). Destacado. 

Destarte, do alusivo documento depreende-se a existência de indícios 

palpáveis de possível configuração da união estável, reforçada pela 

manifestação de vontade externada por meio da presente demanda, além 

da existência de prole em comum. Lado outro, verifico que a pretensão 

observa os ditames do artigo 731 e s.s. do Código de Processo Civil/2015, 

de maneira que não vislumbro óbice para a homologação judicial, 

ressalvado o direito de terceiros que não integraram a lide. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do acordo de ID. 14953521, 

para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, RECONHEÇO a união estável entre Heylla Raline Alves de 

Almeida e Yuri Bruno de Oliveira Faria, com início em janeiro de 2012 e a 

DECLARO DISSOLVIDA no ano de 2016, bem assim as demais obrigações 

assumidas na avença, atinente a guarda, alimentos e regulamentação do 

direito de visitas. Custas e despesas pelos interessados, pro rata, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida nos 

autos (ID. 15100879). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado ao Serviço Registral que realizou a Escritura 

Pública de União Estável, requisitando a averbação à margem do registro 

da união estável, da sua dissolução, nos termos do Provimento nº 37 do 

CNJ. Ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013239-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOSEMAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANA PAULA SCHUCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1013239-21.2018 VISTOS, ETC. Trata de Divórcio Direto Consensual 

ajuizado por Josemar de Araujo e Ana Paula Schuch de Araujo, ambos 

qualificados nos autos. Ressai da exordial, em apertada síntese, que os 

interessados entabularam acordo, requerendo a decretação do divórcio, a 

alteração do nome do cônjuge mulher, avençaram acerca da guarda de 

forma compartilhada, direito de visitas e alimentos, bem assim acerca da 

partilha de bens. Ao final, vindicaram a homologação do acordo e a 

concessão da assistência gratuita. Deferida a benesse vindicada, foi 

determinada a manifestação do Ministério Público, o qual posicionou-se de 

maneira favorável à homologação da avença. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que 

a demanda se encontra em termos, tendo observado o artigo 731 do 

Código de Processo Civil, de maneira que perfeitamente aplicável ao caso 

as disposições insertas no artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, senão vejamos: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência 

de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da 

procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a 

transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na 

reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, 

a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja 

dada às partes oportunidade de manifestar-se. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, 

por sentença, os termos do acordo entabulado entre as partes, ID 

13225549, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal Josemar de Araujo e Ana 

Paula Schuch de Araujo, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a voltar a utilizar o nome de solteira, qual 

seja, Ana Paula Schuch, bem assim a implementação das demais 

obrigações assumidas na avença, atinente a guarda, alimentos, 

regulamentação do direito de visitas e partilha de bens. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil 

competente, observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher. 

Desnecessária a inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do 

Provimento nº 43/2012 da CGJ. Ciência ao Ministério Público. Custas e 

despesas pelos interessados, pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade 

em decorrência da gratuidade concedida. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 
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arquivamento dos autos. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020766-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (IMPETRANTE)

CARLOS ALEXANDRE SANTOS CARRENHO (IMPETRANTE)

JOSE APARECIDO MOREIRA (IMPETRANTE)

SIMONE SOARES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

JUNIOR CESAR OLIVEIRA AMORIM (IMPETRANTE)

CLAUDIO NASCIMENTO BRITO (IMPETRANTE)

PAULO SERGIO ALVES (IMPETRANTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DJONES DA SILVA PESSOA (IMPETRANTE)

EVANDRO CORREA SILVA (IMPETRANTE)

ELI PIRES RAMOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas da 

Secretaria de Estado de Gestão de Mato G (IMPETRADO)

COORDENADOR DO SETOR GERÊNCIA DE CARGOS, CARREIRAS E 

REMUNERAÇÃO - SEGES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Por essas 

considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001897-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIRIO SILVA SANTOS (AUTOR(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as advertências dos 

artigos 285 e 319 do referido codex. Oficie-se o empregador, para, no 

prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”. Se 

positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada a 

resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a AUTORA 

para, querendo, impugnar em 10 dias. Não havendo contestação e por 

tratar-se de matéria envolvendo direito indisponível certifique-se e dê-se 

vista ao MP. A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo 

de 10 dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação 

de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020713-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCIA FARIAS (AUTOR(A))

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requerido na peça isagógica. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências 

legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036234-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

DURCILENE GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. DECISÃO: " Vistos etc. Concedo os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova (item 

“b” – id. 16061587 – Pág 20), visto que compete ao autor o dever de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido codex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a AUTORA para, querendo, impugnar em 10 dias. 

Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se as 

partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. " OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1036237-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE ROSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. DECISÃO: "...Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os autos ao 

juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005467-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELIA ARRUDA DE ALMEIDA SILVA (IMPETRANTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Paula Vilhaça - Secretaria gestão Cuiabá (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027064-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

B. X. D. S. (AUTOR(A))

LUCAS DANIEL MORENO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. O Novo Código de Processo 

Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher 

os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No 

entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como 

verdadeira a insuficiência de recursos das Partes Requerentes para o 

pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios e por consequência, concedo-lhes os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031906-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE CAMARGO VIANA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: Vistos, etc. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, 

em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026663-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA LUZIA DOMINGUES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SIDNEI LOPES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026422-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUFIK AFFI (REQUERENTE)

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031785-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA (AUTOR(A))

MARCIO RODRIGO FRIZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à concessão da 

tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Cite-se 

o Requerido para apresentar contestação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009623-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR RANIERI MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, neste momento processual, tenho 

ausentes os requisitos imprescindíveis para a concessão da medida 

almejada. Deste modo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada almejada. O 
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Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se 

a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, apresentar contestação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033031-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE JANAINA OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004800-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO (ADVOGADO(A))

FATIMA ZELIA DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do 

retorno dos autos da segunda instância. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027707-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA MAREGA DA SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

WILLYAM RODRIGUES ALVES (IMPETRANTE)

JOSE HENRIQUE BAGGIO (IMPETRANTE)

LUIZ EDUARDO BURDZINSKI (IMPETRANTE)

MANOEL JUNIOR SOUSA SANTOS (IMPETRANTE)

RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA (IMPETRANTE)

SIMONE MARTINS DE SOUZA FERRAZ (IMPETRANTE)

WAGNER LUIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

WAGNER MARTINS DE SOUZA (IMPETRANTE)

MARA LINA RAMOS SILVA (IMPETRANTE)

MARCIO FERREIRA CRUZ (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO INTERNO POR MÉRITO 

INTELECTUAL AO CARGO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR - CLASSE INICIAL (3º SARGENTO BM) (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para que indique o endereço correto da Autoridade Coatora, bem como 

RECOLHA o valor da diligência do respectivo bairro, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005879-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

JOAO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031722-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ALBINO PRUDENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de petitório da parte autora no qual requer o bloqueio 

do valor de R4 70.167,62 (setenta mil cento e sessenta e sete reais e 

sessenta e dois centavos), haja vista que o Requerido Estado de Mato 

Grosso já empenhou o valor de R$ 46.390,00 (quarenta e seis mil 

trezentos e noventa reais) para a realização do procedimento junto à 

empresa Vascular. Verifica-se dos autos que o orçamento da 

fornecedora Vascular é no valor de R$ 92.780,00 (noventa e dois mil 

setecentos e oitenta reais). Inclusive a referida empresa se manifestou 

nos autos (ID. 14881681), mantendo o valor do orçamento. A autora, 

intimada a se manifestar sobre tal petitório, reiterou o pedido de bloqueio, 

indicando como orçamento mais em conta o da empresa Cinecor – 

Diagnóstico e Terapêutica Endovascular, no valor de R$ 116.557,62 (cento 

e dezesseis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois 

centavos). Verifica-se, portanto, que tal valor difere em R$ 23.777,62 a 

mais do valor apresentado pela empresa Vascular. Dessa forma, tendo em 

vista a necessidade de zelo com o erário, intime-se a autora para que se 

manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, informando sobre eventual 

impossibilidade de que o tratamento seja feito pela empresa Vascular, 

esclarecendo seu pedido de bloqueio judicial, bem como, requerendo o 

que entender de direito. Após, conclusos. Cumpra-se e intime-se com 

urgência, por se tratar de pessoa que necessita de procedimento de 

saúde. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005321-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS (AUTOR(A))

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (RÉU)

Outros Interessados:

ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

KLEBER TOCANTINS MATOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Conforme certidão de ID. 16065503, os valores encontram-se 

agora devidamente vinculados aos autos. Passo então a analisar o 

petitório da empresa ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR (ID. 15619879) no qual requer o levantamento e 

transferência dos valores remanescentes, juntando as notas fiscais dos 

serviços realizados. É o que cumpria relatar. Decido. Diante da vinculação 

correta dos valores e do cancelamento do alvará de ID. 14682996, 

cumpra-se a determinação de ID. 13916810, liberando-se o valor 
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bloqueado (R$ 64.084,55 – sessenta e quatro mil e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos), por meio da expedição de novo alvará a ser 

transferido para a conta da ONCOMED. Tal valor refere-se às sessões 

dos dias 24, 25 e 26/04/2018; 08, 09 e 10/05/2018; 22, 23 e 24/05/2018 e 

às consultas médicas dos dias 24/04/2018 e 22/05/2018. No que toca aos 

valores remanescentes, tenho o seguinte: a empresa fornecedora prestou 

contas das sessões realizadas nos dias 19, 20 e 21/06 (fl. 453); 09, 10 e 

11/07 (fl. 456); 24, 25 e 26/07 (fl. 460) e da consulta do mês de julho (fl. 

457), totalizando um valor de R$ 62.818,58. Tendo em vista tal prestação 

de contas, determino a liberação do valor bloqueado (R$ 62.818,58 – 

sessenta e dois mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) 

por meio de alvará a ser transferido para a conta da ONCOMED CLÍNICA 

DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CÂNCER, Banco do Brasil, 

Agência 0046-9, conta corrente: 492520-3, CNPJ: 01.273.058/0001-71. 

Após a liberação dos dois alvarás, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se, ainda o autor a se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias sobre a realização das sessões 

previstas para o mês de agosto, uma vez que houve bloqueio judicial de 

valores para o custeio das mesmas e não há prestação de contas 

juntadas aos autos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001818-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

ODILA DE LIMA STROLISCHEIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de petitório formulado pela parte requerente em que 

noticia o descumprimento da decisão de tutela de urgência de ID. 

14814933. Aduz que o Requerido não está cumprindo a determinação 

judicial, se mostrando inerte, sem fornecer qualquer informação sobre a 

possibilidade de cumpri-la, causando prejuízos a saúde do Requerente, 

que necessita do fármaco pleiteado. Dessa forma, requer a autora a 

intervenção deste Juízo a fim de que seja determinado aos Requeridos 

que procedam ao cumprimento da determinação, fornecendo os 

medicamentos, na forma prescrita, requerendo, ainda, em razão do 

descumprimento da ordem judicial a aplicação das sanções processuais 

cabíveis. É o que merecia relato. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para obtenção da tutela 

específica. Dito isso, e ratificando o termo da decisão proferida, determino 

a intimação pessoal do Sr. Secretário de Estado de Saúde e do Sr. 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, para que, imediatamente, 

adotem as medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão proferida 

nestes autos, para o fornecimento dos medicamentos solicitados, devendo 

o mesmo ser comprovado mediante a instrução de documentos, no prazo 

improrrogável de 5 (cinco) dias. Expeça-se o necessário, com cópia 

desse despacho e da decisão de antecipação de tutela deferida, devendo 

ser entregue ao Oficial de Justiça Plantonista para cumprimento. Após, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos para apreciação 

do que couber. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030717-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIA DA COSTA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tempestiva a contestação, intime-se a autora, para, querendo, 

apresentar resposta à mesma, no prazo legal. Após, intimem-se as Partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em 

seguida, vista dos autos ao represente do Ministério Público. Com estas 

providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o 

caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003177-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035529-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO DE JESUS (IMPETRANTE)

JUCIMARA FERAREZE (IMPETRANTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INDEA MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADRIANO 

RIBEIRO DE JESUS E JUCIMARA FERAREZE contra ato indigitado coator 

perpetrado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando em sede liminar que seja determinada a autoridade coatora 

que suspenda o ato coator que negou a transferência da Impetrante, 

determinando aos Impetrados que concedam a transferência da Impetrante 

do INDEA/MT – Unidade de União do Sul/MT para a Unidade de Sinop/MT, 

ou para que seja lotada provisoriamente em outro órgão na cidade de 

Sinop/MT, no prazo de 30 (trinta) dias. Conforme informado pela Impetrante 

na inicial, houve um requerimento administrativo apresentado pelo 

SINTAP/MT anteriormente, postulando pela remoção da Impetrante 

Jucimara, todavia aquele requerimento não fora embasado no art. 197 da 

LC nº 555/2014, diferente do requerimento apresentado pela mesma em 

dezembro/2017. Aduz que a decisão administrativa teria vinculado a 

decisão do requerimento apresentado pelo Sindicato ao último pedido de 

remoção, contudo sem observar o Estatuto do Servidor Militar, que é 

taxativo e garante o direito da esposa do militar ser transferida para a 

mesma localidade do marido. Pois bem, no caso concreto, entendo 

pertinente que a apreciação da liminar ocorra após a autoridade coatora 

prestar suas informações. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, retornem os 

autos à conclusão. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031656-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIA SOARES DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Dessa forma, intime-se a parte autora para que 

comprove, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036208-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO BURIN (IMPETRANTE)

FABIO HENRIQUE DE CAMPOS CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro Centro Político 

Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça, no processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035534-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

RHAZZES MORAIS DELGADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do exposto, preenchidos os 

requisitos legais, CONCEDO a tutela de urgência pretendida e, determino 

ao requerido ESTADO DE MATO GROSSO que viabilize 

INCONTINENTEMENTE, o fornecimento à Requerente dos fármacos 

SOFOSBUVIR 400MG, DACLATASVIR 60MG e RIBAVIRINA 250MG, nas 

dosagens e quantidades indicadas na prescrição médica, e assegure a 

continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do 

autor, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, 

IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. Intime-se o 

requerido na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, o Gestor Estadual 

do SUS – Sistema Único de Saúde, bem como, a Coordenadora de 

Assistência Farmacêutica, situada à Av. Gonçalo Antunes de Barros, n. 

3366, Carumbé, nesta Capital ou outros responsáveis legais, que lhes 

façam as vezes, para conhecimento e providências, com a urgência que o 

caso requer, bem como, na oportunidade, cite-os, para querendo, 

apresentarem defesa, no prazo legal. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar 

a audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Expeça-se o necessário, com urgência, devendo a ordem ser 

cumprida por Oficial Plantonista. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035529-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO DE JESUS (IMPETRANTE)

JUCIMARA FERAREZE (IMPETRANTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INDEA MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro Jardim Itália, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça, 

no processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013172-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Defiro a emenda à inicial promovida 

pelo autor ao ID. 14236928, bem como os benefícios da Justiça Gratuita. 

Consigne-se que não se trata de “pedido reiterado”, pois na exordial não 

constava pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado 

de 18 de março de 2016 e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar a audiência de conciliação. 

(arts. 139, VI e 319, VII, NCPC e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014763-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CARVALHO (AUTOR(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Defiro a emenda à inicial promovida 

pelo autor ao ID. 13927483, bem como os benefícios da Justiça Gratuita. 

Diante da natureza da matéria e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar a audiência de conciliação. 

(arts. 139, VI e 319, VII, NCPC e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007742-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

RUBENS CONCEICAO RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Teste

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031055-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALVES VILELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1031055-16.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $28,051.65 ESPÉCIE: [ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: RAFAEL ALVES 

VILELLA Endereço: RUA CATORZE, 01, JARDIM ELDORADO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78051-405 POLO PASSIVO: Nome: LOCAR SANEAMENTO 

AMBIENTAL LTDA Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 

4997, - DE 3717/3718 A 5019/5020, JARDIM GLÓRIA LL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-785 Nome: Cuiaba Prefeitura Municipal 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a 

ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e documentos 

anexados ao processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022912-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOUBERT BADARO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

promovida por JOUBERT BADARO JÚNIOR, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em que objetiva a concessão da antecipação da 

tutela para o fim de ser determinado que os requeridos assegurem o 

Tratamento Endovascular de Embolização de MAV (ou outro tratamento 

igualmente eficaz) ao requerente, conforme prescrição médica. Parecer 

do NAT ao Id. 14950974. Tutela antecipada deferida ao Id. 15021742, 

determinando que o Estado de Mato Grosso fornecesse o tratamento 

médico pretendido. O requerente nos petitórios de Ids. 15633734 e 

15871780 relata o descumprimento da determinação judicial pelo 

requerido, e solicitou o bloqueio judicial no valor de R$ 67.879,62 

(sessenta e sete mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois 

centavos) junto à conta do Estado de Mato Grosso, devendo ser 

transferido o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a conta da 

Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – ME e R$ 52.879,62 

(cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois 

centavos) para a conta do Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista do Centro-Oeste Ltda. (LACIC). Determinada a intimação 

pessoal do Secretário de Estado de Saúde e do Procurador-Geral do 

Estado de Mato Grosso para cumprimento da antecipação de tutela 

deferida (Id. 15639019), tendo transcorrido o prazo sem manifestação. Em 

síntese, é o que merece registro. Decido. Colhe-se dos autos que foi 

deferida tutela específica de urgência para que fosse prestada a 

assistência saúde ao Requerente, qual seja, a determinação para que o 

ente público cumpra a obrigação constitucional de fornecer o Tratamento 

Endovascular de Embolização de MAV (ou outro tratamento igualmente 

eficaz), conforme prescrição médica, para preservar a saúde e a vida do 

autor, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, 

IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. Mesmo intimado da 

decisão para que fornecesse o tratamento ao Autor, o demandado tombou 

inerte, não havendo, nestes autos, qualquer indício de que a determinação 

venha a ser cumprida no sentido de dispensar o tratamento solicitado. O 

Requerente trouxe orçamento noticiando o custo para realização do 

procedimento, o qual atinge o patamar de R$ 67.879,62 (sessenta e sete 

mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), sendo 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a Importadora e Exportadora Jardim 

Cuiabá Ltda. – ME e R$ 52.879,62 (cinquenta e dois mil oitocentos e 

setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) para o Laboratório de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro-Oeste Ltda. 

(LACIC). Ora, ante a inércia do Requerido, a quem compete viabilizar a 

assistência à saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para 

a saúde dos que se encontram em situação especialmente grave, cumpre 

ao Poder Judiciário impor aos entes da Administração o cumprimento desta 

obrigação, entregando o provimento devido, bem como responsabilizando 

referidas autoridades pelo seu descumprimento, máxime considerando-se 

que houve tempo mais do que hábil para que o Requerido a cumprisse. 

Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a 

satisfação do direito assegurado por decisão de tutela de urgência à 

requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo princípio constitucional do 

devido processo legal na perspectiva processual, corporificado na 

garantia plena de acesso a uma ordem jurídica justa, em que se busca a 

efetividade da tutela jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do 

jurisdicionado. Para tanto, observo que o Código de Processo Civil 

estabelece mecanismos que permitem ao Juiz garantir a efetividade de 

suas decisões, in verbis: Art. 497 – Na ação que tenha por objeto a 

prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 

concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem 

a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Sobre o tema, 

leciona Theotônio Negrão, em sua obra: As medidas coercitivas e 

sub-rogatórias arroladas neste artigo são meramente exemplificativas, 

estando o juiz autorizado a lançar mão de outras providências para 

assegurar a tutela específica ou o resultado prático equivalente, e podem 

ser aplicadas cumulativamente. (in, CPC, Saraiva, 39ª edição, 2007, pág. 

551 – destacamos). O bem da vida pretendido pelo Requerente é a 

assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, atribuída 

aos entes estatais. Neste caso, ao que consta, seu quadro clínico é 
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delicado e pode agravar-se, sendo o tratamento requisitado de grande 

importância e urgência. Parece-me, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é o bloqueio de valores contra 

o requerido, a fim de viabilizar o imediato atendimento do pleito. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no §5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

‘tais como’, o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte. (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Sendo assim, faz-se necessário o 

bloqueio dos valores, conforme orçamento apresentado. ISTO POSTO, e à 

vista da fundamentação acima, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, 

via BACENJUD, nas contas do Estado de Mato Grosso, do valor total de R$ 

67.879,62 (sessenta e sete mil oitocentos e setenta e nove reais e 

sessenta e dois centavos), valor este necessário para custear o 

Tratamento Endovascular de Embolização de MAV, deferido em decisão 

de tutela de urgência. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, 

observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de 

Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos. Intime-se, por meio de oficial plantonista se necessário, 

as empresas fornecedoras para providenciarem a realização do 

tratamento, apresentando a correspondente nota fiscal com a devida 

especificação, demonstrando de forma analítica o valor e os insumos 

fornecidos, informando-a, na oportunidade, da existência do referido 

bloqueio. O alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da 

entrega dos insumos, a ser transferido da seguinte forma: R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) para a conta da IMPORTADORA E EXPORTADORA 

JARDIM CUIABA LTDA - ME, UNICRED - BANCO 136, Agência: 2311, Conta 

Corrente: 24389-2, CNPJ: 01.757.351/0001-04 para fornecimento da 

internação clínica pós cirúrgica, e R$ 52.879,62 (cinquenta e dois mil 

oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) para a 

conta do LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO-OESTE LTDA (LACIC), BANCO DO 

BRASIL, Agência: 8687-8, Conta Corrente: 5154-3, CNPJ: 

02.594.035/0001-21 para a realização do Tratamento Endovascular de 

Embolização de MAV. Dessa decisão, intime-se a parte autora e a 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036208-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO BURIN (IMPETRANTE)

FABIO HENRIQUE DE CAMPOS CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

impetrado por FÁBIO ROGÉRIO BURIN contra ato do PRESIDENTE DO 

DETRAN/MT, onde pleiteia a concessão de liminar para impelir a impetrada 

a autorizar o impetrante (desde que preenchidos os demais requisitos 

legais) a credencial de instrutor de trânsito para laborar na Autoescola 

Globo, sob pena de multa diária. O Impetrante relata, em síntese, que em 

2000 foi condenado pelo crime tipificado no art. 157 do Código Penal 

(crime contra o patrimônio). Narra que começou a cumprir sua pena e que, 

em razão do seu bom comportamento, foi beneficiado com o regime aberto 

(alvará de soltura – fl. 16). Visando retomar sua vida e arranjar um 

emprego, conseguiu um trabalho junto à Autoescola Globo, na cidade de 

Diamantino-MT. Porém, ao comparecer no DETRAN para se credenciar, 

houve negativa da autoridade impetrada, por ser o impetrante um 

condenado criminal. A decisão do DETRAN se deu com base no art. 19 da 

Resolução CONTRAN nº 358/2010, a qual exige apresentação de certidão 

negativa de registro e distribuição e de execuções criminais referente às 

práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à 

administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de 

entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência. 

Inconformado com tal negativa, impetrou o presente mandamus, 

objetivando obter o credenciamento como instrutor de trânsito. Com a 

inicial juntou documentos. É o que tinha a relatar. Decido. É cediço, nos 

termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de 

medida liminar, é necessária a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). A Lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato 

que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”. 

Analisando os argumentos despendidos pelo impetrante, com a 

documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o acolhimento 

do pedido liminar por entender ausente a fumaça do bom direito. Em 

princípio, não vislumbro ilegalidade na conduta da Impetrada, a qual 

demonstra estar agindo em estrito cumprimento de seu dever legal, 

exercendo dentre outros o poder administrativo de polícia. De fato a 

Resolução CONTRAN nº 358/2010 dispõe que: Art. 19. São exigências 

para o exercício das atividades dos profissionais destas instituições: I - 

Diretor Geral e Diretor de Ensino: a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de 

idade; b) curso superior completo; c) curso de capacitação específica 

para a atividade; d) no mínimo dois anos de habilitação. II - Instrutor de 

Trânsito: a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade; b) curso de ensino 

médio completo; c) no mínimo um ano na categoria 'D'; d) não ter sofrido 

penalidade de cassação de CNH; e) não ter cometido nenhuma infração de 

trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias; f) curso 

de capacitação específica para a atividade e curso de direção defensiva e 

primeiros socorros. Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão 

ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os 

profissionais referidos neste artigo deverão apresentar: a) Carteira 

Nacional de Habilitação válida; b) Cadastro de Pessoa Física - CPF; c) 

Diploma ou certificado de escolaridade expedido por instituição de ensino 

devidamente credenciada pelo órgão competente; d) certificado de 

conclusão do curso específico de capacitação para a atividade; e) 

comprovante de residência; f) contrato de trabalho com o CFC 

devidamente anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social; g) 

certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais 

referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, 

patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça e os previstos na 

lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência. 

Assim, vê-se que a Resolução exige como condição essencial para o 

exercício da profissão de instrutor de trânsito, a apresentação de Certidão 

negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes 

às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à 

administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de 

entorpecentes. O crime pelo qual o Impetrante foi condenado está 

tipificado no Código Penal, art. 157. Trata-se de um crime contra o 

patrimônio. Assim, vê-se que a negativa do DETRAN encontra-se 

devidamente fundamentada na legislação de regência, não se tratando, 

portanto, de um ato ilegal que mereça ser suspenso pelo Poder Judiciário. 

Neste sentido, a jurisprudência do TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE 

INSTRUTOR DE TRÂNSITO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE 

ANTECEDENTES CRIMINAIS – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA, POR 

INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM ANDAMENTO – 

PREVISÃO LEGAL –RESOLUÇÃO Nº 358/2010 DO CONTRAN – ATO 

ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO – SEGURANÇA NEGADA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução 

nº 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das 

atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a 

apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de 

execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os 

costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública. Havendo 

certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como 

reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do 
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credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos 

por lei. (TJ/MT. Apelação nº 6018/2017. Data de julgamento: 18/07/2017. 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira). É certo que em caso de ilegalidade o 

Poder Judiciário pode anular os atos administrativos, mas tal é exceção, 

não regra. Em se tratando de ato administrativo, a sua legitimidade e 

legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em contrário, 

produzir as provas necessárias para tanto. Diante disso, a prova 

pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a relevância do direito 

invocado, tornando impossível averiguar, neste momento de cognição não 

exauriente, a ilegalidade da negativa feita pelo DETRAN-MT. A tutela liminar 

possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva 

demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em 

tela. Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao 

acolhimento do pedido de liminar do impetrante. Isso posto, INDEFIRO a 

liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036085-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

HILOMAR HILLER (ADVOGADO(A))

MARILENE HILLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Saliente-se que a parte autora, inclusive, endereça a ação ao Juizado da 

Fazenda Pública, ocorrendo um equívoco na distribuição a este juízo. Por 

todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035902-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035902-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADEVANIR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a 

ordem deprecada, com urgência, por se tratar de matéria de saúde, 

expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as 

informações necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036193-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA ARRUDA (AUTOR(A))

W. G. N. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035906-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE FERNANDES DE LAET (AUTOR(A))

SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, ciência da decisão proferida nos autos em epígrafe, a 

seguir transcrita: Vistos. Determino à Requerente, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, a emenda da petição inicial, para que indique corretamente o valor da 

causa, atentando-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao 

benefício econômico que o Requerente pretende auferir com a demanda 

que, em se tratando de ação referente à concurso público, deve 

corresponder a soma de 12 (doze) salários do cargo almejado. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA 

INCOERENTE COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DA AÇÃO. PARCELAS 

VINCENDAS. CORRESPONDÊNCIA A DOZES VEZES À REMUNERAÇÃO 

MENSAL DO CARGO A CUJA NOMEAÇÃO PRETENDE. ARTIGO 260, 

CPC/1973. INÉRCIA DO AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Caso em 

que o autor pleiteia o reconhecimento de ilegalidade no critério adotado 

pela Administração Pública, quando da nomeação e posse de candidatos 

para provimento de cargos do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

realizado no ano de 2000. 2. O valor da causa foi considerado incoerente 

com o conteúdo econômico da ação. 3. O autor mesmo tendo intimado a 

manifestar-se em relação ao aditamento da petição inicial para ajustar o 

valor da causa, quedou-se inerte, resultando no indeferimento da petição 

inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 4. 

A atribuição do valor à causa deve ser compatível com a vantagem 

econômica objetivada na demanda. In casu, acertadamente determinou o 

juízo a quo o ajuste do valor da causa, para que correspondesse a dozes 

vezes à remuneração mensal do cargo a cuja nomeação pretendia, na 

forma do artigo 260, CPC/1973, recolhendo, ainda, a diferença de custas. 

5. Assim, no caso, o valor da causa deveria expressar o proveito 

econômico a ser obtido pelo autor, tomando como base o valor do 

vencimento do cargo pretendido, à época de R$ 4.367,68. Entende-se, 

portanto, que o valor da causa deveria ser a soma do valor de 12 meses 

do vencimento. Muito além do valor atribuído à causa: R$ 1.200,00. 6. Cabe 

ressaltar ainda que contra a decisão que determinou o ajuste do valor da 

causa, o autor interpôs agravo de instrumento, o qual ratificou a primeira 

decisão. Ou seja, o apelante vem, reiteradamente, tanto em agravo, quanto 

agora em apelação, buscar guarida no Tribunal, para deixar de cumprir 

decisão judicial anteriormente determinada. 7. Apelação desprovida. 

(TRF-3 - AC: 00210871120094036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2017, 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:20/04/2017) Registre-se que, indicado novo valor para a causa, a 

parte autora deverá se atentar para o recolhimento da diferença das 

custas processuais ou requer a concessão da Justiça Gratuita, se for o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035766-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI CHAVES OLIVEIRA PIMENTEL (IMPETRANTE)

ELENICE SCHMIDT BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado em face de ato ilegal 

supostamente praticado pelo DIRETOR GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA 

CIVIL. De acordo com a disposição contida no artigo 96, I, "g", da 

Constituição Estadual, compete privativamente ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso processar e julgar os mandados de segurança 

impetrados contra atos da referida autoridade coatora. Art. 96 Compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, 

originariamente42: (EC 31/04) g) o mandado de segurança e o habeas 

data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia 

Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos 

Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

31/04) A competência em questão é absoluta e, por sua natureza, pode e 

deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo, declinando da 

competência para processar e julgar o feito em favor do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando a remessa dos autos 

àquela Corte para regular distribuição, o que faço com fundamento no art. 

64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1035871-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

LEIA LEMES DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1036113-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

EDITE FAUSTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035205-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTIANNE RAMOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Por força do disposto no artigo 2º, 

§ 4º, da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta do Juizado Especial 

da Fazenda Pública processar e julgar as causas ajuizadas por pessoa 

natural em face de ente estatal, cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. Desse modo, faculto ao Requerente o direito 

de adequar o valor da causa ao benefício econômico pretendido, nos 

moldes do disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/09, sob pena de 

declínio de competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, partindo da premissa inafastável de que o pedido é 

certo e os cálculos podem sim ser efetuados por mero cálculo aritmético. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035285-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))
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DENIZE DE JESUS GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035291-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOWGLAS RENAN ZORZO (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035549-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA GRACIKELLEN DE AQUINO NUNES (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036184-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Por força do disposto no artigo 2º, 

§ 4º, da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta do Juizado Especial 

da Fazenda Pública processar e julgar as causas ajuizadas por pessoa 

natural em face de ente estatal, cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. Desse modo, faculto ao Requerente o direito 

de adequar o valor da causa ao benefício econômico pretendido, nos 

moldes do disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/09, sob pena de 

declínio de competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, partindo da premissa inafastável de que o pedido é 

certo e os cálculos podem sim ser efetuados por mero cálculo aritmético. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035899-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELICE T DE MORAES - ME (IMPETRANTE)

GILMAR DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035959-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI - RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME (IMPETRANTE)

YURI ROBERT RABELO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Posto Fiscal da Administração Tributária do Estado do Mato 

Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035825-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035825-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JUDITE FERREIRA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação De Fazer C/C Pedido de Antecipação de Tutela de 
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Urgência ajuizada por, neste ato JUDITE FERREIRA DA SILVA 

representada por GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com pedido de 

concessão da tutela de urgência. Aduz que é acometida de Alzheimer em 

fase avançada (CID. 10: G30.0), com 74 (setenta e quatro) anos de idade. 

Registra que necessitada de suporte de home care para que tenha o 

mínimo de conforto, com intuito de amenizar a gravidade da doença, 

conforme relatado pelo médico que lhe assiste Wladimir Malheiros Correa 

(CRM/MT nº 4317). Por fim, requer, liminarmente, “ATENDIMENTO 

DOMICILIAR “HOME CARE” ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - 

SERVIÇO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24 HORAS, ATENDIMENTO MÉDICO, 

ENFERMEIRO, FISIOTERAPIA MOTORA e RESPIRATÓRIA, NUTRICIONISTA, 

FONOAUDIÓLOGA, MEDICAÇÕES dentre outros provimentos médicos, 

necessários para preservar a vida da paciente. Com a petição inicial junta 

documentos introdutórios. Extrai-se do parecer técnico emitido pelo Núcleo 

de Apoio Técnico a seguinte conclusão, in verbis: “III – CONSIDERAÇÕES 

GERAIS: 1. Trata-se de paciente em condição clínica PARCIALMENTE 

dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre 

cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de 

forma INTERMITENTE e SEM necessidade de manejo de vias aéreas. 2. A 

indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO ESTÁ indicada, visto 

que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em 

princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe 

multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação 

nutricional e de cuidados. 3. A internação domiciliar em modalidade Home 

Care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além 

de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em 

decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e 

equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento 

do coletivo. 4. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER 

ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente 

está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional 

de equipe de Home Care bem estabelecida. 5. Por todo o exposto e diante 

das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados 

domiciliares via Home Care NÃO ESTÁ INDICADA. 6. Há, indiscutivelmente, 

a necessidade de um cuidador, pessoa essa responsável pelos cuidados 

de alimentação, administração de medicamentos e cuidados de higiene. 7. 

Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, pois em caso 

de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em 

nível hospitalar. 8. Não há qualquer emergência no caso em tela.” Após, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e decido. No 

caso versando, sem olvidar que o direito à saúde se insere no rol dos 

direitos fundamentais, que obriga o Estado – em sentido lato – a 

prestações positivas no sentido de assegurar a todos os cidadãos 

acesso amplo e igualitário aos programas e serviços de saúde, conforme 

alhures fundamentado, este Juízo entende que o PEDIDO de LIMINAR, na 

forma posta, NÃO DEVE PROSPERAR. Em análise aos DOCUMENTOS 

carreados aos autos, especialmente de acordo com o PARECER do NAT, 

verifica-se que “a indicação de internação domiciliar em modalidade Home 

Care neste caso, não está indicada, visto que a requerente não é 

dependente de aparelhos (ventilação)”. E mais: “Trata-se de paciente com 

doença de Alzheimer em fase avançada, no momento semi-dependente de 

cuidados em decorrência de degeneração própria da doença de base, 

alimentando-se por VIA ORAL com auxílio de terceiros e em VENTILAÇÃO 

ESPONTÂNEA SEM NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO. 

Não atinge pontuação mínima elegível para internação domiciliar. “Há, 

indiscutivelmente, a necessidade de um cuidador, pessoa essa 

responsável pelos cuidados de alimentação, administração de 

medicamentos, cuidados de higiene e de mobilização no leito”. “Não há 

qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, pois em caso de 

agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível 

hospitalar”. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que tal 

PRETENSÃO NÃO SE ENCONTRA SUBSIDIADA POR AVALIAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES FAMILIARES E DOMICILIARES, conforme dispõe o § 2º item n° 

5 da PORTARIA n° 2.416 de março de 1998 que estabelece os requisitos 

para credenciamento de hospitais e critérios para realização de internação 

domiciliar no SUS, eis que o serviço de “ home care visa atender pacientes 

que necessitam de internação hospitalar, mas que, em razão dos custos e 

dos riscos de infecção, são encaminhados à internação domiciliar, 

RESSALTANDO QUE, NESSA MODALIDADE, NÃO HÁ ALTA MÉDICA, MAS 

SIM A CONTINUAÇÃO DOS CUIDADOS, PORÉM EM AMBIENTE 

RESIDENCIAL, razão pela qual a referida portaria prevê, dentre outros: 

“Art. 2º (...) 5 - A internação domiciliar só será realizada após avaliação 

médica e solicitação específica em laudo próprio, sendo precedida de 

avaliação das condições familiares e domiciliares e do cuidado ao 

paciente, por membro da equipe de saúde que expedirá laudo específico 

que condiciona a autorização da internação. 6 - O paciente sempre que 

possível e o seu responsável deverão explicitar em documento a anuência 

à internação domiciliar, devendo a documentação ficar anexada ao 

prontuário médico do paciente. 7 - O hospital onde ocorreu a internação 

prévia à internação domiciliar será considerada a Unidade Hospitalar 

responsável para os efeitos desta Portaria”. Destarte, evidencia-se que, 

para a concessão do tratamento domiciliar, são necessárias algumas 

condições, tais como: a vistoria das instalações do ambiente com 

elaboração de relatório de inspeção contendo orientações para a 

realização das adaptações necessárias à adequação dos ambientes com 

vista a possibilitar; eliminação de barreiras físicas internas que dificultem a 

circulação do paciente e a assistência de profissionais, e bem assim, 

possibilitar a instalação de equipamentos se necessários para o 

atendimento da interessada, além do credenciamento de um hospital de 

apoio (artigos 3º e 4º da Portaria nº 2.416/1998), uma vez que, como dito, 

a internação domiciliar necessita de condições físicas e sanitárias para 

sua instalação. Logo, por ora, não se vislumbra a presença do “perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”, tampouco a “probabilidade 

do direito” (art. 300, “caput”, do CPC/2015), eis que pelos DOCUMENTOS 

encartados ao processo, embora nítido o estado de saúde da parte 

Requerente, não restou demonstrado que caso não lhe seja fornecido o 

alusivo procedimento, possa ter célere agravamento do seu quadro, pois 

“em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser 

prestados em nível hospitalar”. Não se pode CONFUNDIR, registre-se, a 

necessidade de “HOME CARE” (atendimento hospital em caráter 

residencial e prestado por profissionais de saúde) com CUIDADOS 

PERMANENTES prestados por cuidadores de pessoas. Assim, apesar da 

solidariedade deste Juízo com os fatos narrados na peça inicial, é certo 

que deferir a tutela de urgência na forma pleiteada, seria determinar que o 

Poder Público disponibilize profissionais da saúde para prestar assistência 

a uma única pessoa, preterindo os demais jurisdicionados que aguardam 

por cirurgias, leitos em UTI e medicamentos de alta complexidade. O 

ACESSO à SAÚDE PÚBLICA, conforme regra estipulada na Constituição 

Federal é UNIVERSAL e IGUALITÁRIO, devendo ser respeitada, pois, a 

URGÊNCIA das MEDIDAS a serem adotadas. “Ex Positis”, INDEFIRO a 

LIMINAR POSTULADA. Inobstante, DETERMINO que os REQUERIDOS 

manifestem-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre quais providências já 

foram tomadas em relação ao pedido da parte Autora. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para apresentar 

resposta no prazo legal. Com as contestações, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003106-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO (AUTOR(A))

EDINEI RONQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR PROCESSO n. 1003106-74.2017.8.11.0001 

Valor da causa: $217,623.13 ESPÉCIE: [ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS, 
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OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: NIZE 

ASVOLINSQUE PEIXOTO Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 

1200, - DE 1145/1146 A 1435/1436, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-409 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA: FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação da parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: ISTO POSTO, 

com base nas alegações acima tecidas, JULGO PROCEDENTE a ação para 

condenar o requerido a efetuar o pagamento do montante devido desde 

01/12/2015 até 01/04/2008, uma vez que a efetiva conversão somente 

ocorreu em maio/2008. Os valores serão atualizados com juros de mora 

no percentual da caderneta de poupança desde a citação do Estado, e 

correção monetária pelo IPCA, desde a data em que cada parcela era 

devida. A quantia devida será apurada em liquidação de sentença. Via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas. 

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que 

serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, 

§4º, II, do CPC. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao E. TJMT, para reexame necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018757-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARROS CONRADO (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: ISTO POSTO, rejeito a 

prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a 

incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 

11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para 

o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032242-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRAS ASR EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada. DECISÃO:ISTO 

POSTO, reconheço de ofício a decadência e, consoante a fundamentação 

exposta, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso IV do CPC. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como 

na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. P.I.C. Após, decorrido 

o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022723-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE - GERÊNCIA E SUPORTE AO CLIENTE DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada. DECISÃO: " ISTO 

POSTO, e consoante a fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA 

vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas e retidas com a lavratura 

dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD n. 11359798, n. 11359792 e 

n. 11359796, independentemente do pagamento prévio de qualquer valor 

fiscal. Isento de custas e honorários. Não havendo apelo voluntário, 

remeta-se  ao  E.  TJMT para  reexame.  In t imem-se . 

Cumpra-se.OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1013158-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MARTINEZ JUNIOR (IMPETRANTE)

GABRIEL MURINELLI FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fundação Getúlio Vargas (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017086-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos 

de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. 

Cumpra-se o já determinado.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036244-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES (IMPETRANTE)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA 

(IMPETRADO)

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1036244-72.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CANDIDO GUIMARAES 

RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA e 

outros (2) Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança C/ Pedido de 

Liminar de Tutela Antecedente de Urgência “Inaudita Altera Parte”, movido 

por Cândido Guimarães Rodrigues, em desfavor do Secretário Adjunto da 

Receita Pública da DEFAZ/MT, Superintendência da Receita Pública da 

SEFAZ/MT e Superintendência de Fisclização da SEFAZ/MT. Após análise 

do mandamus, verifica-se que a competência para processar e julgar o 

presente feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não 

existe executivo fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida ativa do 

Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento por este 

Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da 

Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, 

tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da competência para 

processar e julgar a presente ação em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e procedimentos 

necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017338-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017338-34.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/06/2018 19:16:18 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: FAM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA CNPJ Nº 13.578.744/0001-30 CDA's Nºs 2018/1587903 e 

2018/1587904 - ISSQN. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114717 VALOR DA 

CAUSA R$ 28.433,91 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de ISSQN's. Foi determinada a citação da 

Empresa Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 359625” - Contribuinte 

114717/FAM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO a Empresa Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 
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pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Empresa Executada, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA (ADVOGADO(A))

APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA Autuação 18/12/2017 Última distribuição 

19/12/2017 Valor da causa R$ 20.072,60- AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA Nº 1003434-04/2017 

REQTE: APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF Nº 551.041.341-72 

REQDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ 463 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO 

DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA, 

proposta eletronicamente via PJe, em 18/12/2017, inicialmente distribuída 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, por APARECIDA 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA – CPF Nº 551.041.341-72 em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em que se pretende a 

tutela provisória antecipada (satisfativa), para que seja determinado ao 

Município Requerido, na pessoa de seu Representante Legal, de forma 

incontinenti, a retirada do nome da Requerente do cadastro de 

inadimplentes – Cartório de Protesto, SPC, SERASA. Ampara a sua 

pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da tutela à vista dos 

requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, requereu 

fosse julgada totalmente procedente a presente ação, para que este Juízo 

declare, por sentença, a inexistência do débito das CDA nº 993287 de R$ 

787,95 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos); 

CDA nº 1168893 de R$ 674,33 (seiscentos e setenta e quatro reais e 

trinta e três centavos); CDA nº 1261706 de R$ 791,92 (setecentos e 

noventa e um reais e noventa e dois centavos); CDA nº 1513489 de R$ 

687,03 (seiscentos e oitenta e sete reais e três centavos), totalizando o 

valor de R$ 2.941,23(dois mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e 

três centavos), que estão sendo cobradas pelo Município Requerido 

através do protesto; bem como que seja condenado o Município Requerido 

na obrigação de fazer, de retirar o nome da Requerente do Cadastro de 

Inadimplentes, do Cartório de Protesto e ainda condenado a pagar 

reparação pelos danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

e ao pagamento a título de reparação de danos materiais, no valor de R$ 

72.60 (setenta e dois reais e sessenta centavos) e, nos termos do Art. 

536 do CPC/2015, ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, estes fixados no patamar de 20% sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (Art. 85 do CPC/2015). Por 

fim, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. À 

causa foi atribuído o valor de R$ 20.072,60 (vinte mil e setenta e dois reais 

e sessenta centavos) – ID nº 11204543. Anexou à inicial os documentos 

ID’s nºs 11204608, 11204624, 11204656, 11204699, 11204731, 11204790, 

11204817, 11204870, 11204888, 11204901, 11204914, 11204945, 

11204971 e 11205016. Em 19/12/2017 a MMª. Juíza de Direito Titular do 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, Dra. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, proferiu decisão declarando de 

ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e 

julgar esta ação, declinando da competência em favor desta Vara 

Especializada de Execuções Fiscais - ID nº 11205510. Em 19/12/2017 os 

autos foram redistribuídos a este Juízo – Evento n.º 14153382. Autos 

eletrônicos em gabinete, na data de 08/08/2018 a Autora, através de seu 

Advogado, apresentou sua emenda à inicial, para apresentar as 

comprovações do alegado, por meio de Certidões do Segundo Serviço 

Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, que 

demonstram que os imóveis do bairro Jardim Santa Izabel, sito à quadra F, 

Lote 07, pertence a MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA PINTO e o imóvel do 

bairro Morada da Serra, CPA II da quadra 21, lote 06 pertence à 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

COHAB/MT – ID n.º 14631232. Anexou os documentos de ID n.ºs 

14631262 e 14631290. Autos conclusos, na data de 10/08/2018 por este 

Juízo foi RECEBIDA A EMENDA À INICIAL, para acrescer aos autos as 

Certidões do Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – ID n.º 14631262 e DEFERIDO o pedido 

de gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/2015 e, não se 

evidenciando no caso presente o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (Art. 300 do CPC/2015[2] ) e tampouco existindo a 

garantia do Juízo, conforme autoriza o Art. 151 do CTN, foi INFERIDO o 

pedido de antecipação da tutela provisória de urgência, determinando-se a 

citação do Município de Cuiabá para apresentar contestação, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 335 c/c 183, ambos do 

CPC/2015 - ID nº 14683343. Na data de 18/09/2018 a Autora, por meio de 

seu Advogado, com fulcro no Art. 485, inc. VIII do CPC/2015, requereu a 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, apresentando 

a sua DESISTÊNCIA da ação – ID nº 15401734. É o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que a desistência da ação é um direito 

do autor, que tem natureza eminentemente processual, somente podendo 

ser deferida até a prolação da sentença e, se apresentada após a 

resposta da parte adversa[1], apenas com a sua anuência ou, se esta não 

anuir sem motivo justificado, a critério do Juízo, e acarreta a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, de modo que a mesma demanda 

poderá ser novamente proposta. Todavia, para que surta seus efeitos 

legais, a desistência deve ser homologada pelo juiz, consoante disposição 

contida no Paragrafo Único do Art. 200 do CPC/2015, in verbis: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial.” (negritei). No caso 

presente, constato que na data de 15/08/2018 o Município de Cuiabá 

registrou ciência da decisão que indeferiu a liminar pleiteada e determinou 

a sua citação (ID nº 14683343), não tendo até o presente momento 

apresentado a sua contestação, sendo, portanto, desnecessária a sua 

concordância acerca do pedido de desistência apresentado pela Autora. 

Assim, nada mais resta a este Juízo a não ser HOMOLOGAR o pedido de 

desistência da ação apresentado pela Autora e extinguir este processo 

sem julgamento do mérito, a teor do que preceitua o Art. 485, inc. VIII do 

CPC/2015, a saber: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - 

homologar a desistência da ação; ...” (negritei). ISSO POSTO, HOMOLOGO 

o pedido de desistência formulado pela Autora em 18/09/2018 – ID nº 

15401734 e com fundamento nos Arts. 354 e 485, inc. VIII do CPC/ 2015, 

DECLARO EXTINTA, sem julgamento de mérito, esta AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO 

DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA - 
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Proc. Nº 1003434-04/2017 - PJe, proposta por APARECIDA DOS SANTOS 

DE OLIVEIRA - CPF Nº 551.041.341-72, em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, 

devidamente qualificados nos autos eletrônicos. CUSTAS inexigíveis em 

razão de ser a Autora beneficiaria da gratuidade da justiça, conforme 

preceituam os Arts. 11 e 12 da Lei nº 1.060/1950. DEIXO DE CONDENAR a 

Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do pedido 

de desistência ter sido realizado antes que fosse apresentada 

contestação pelo Município Requerido, inexistindo julgamento do mérito da 

lide e parte ‘vencida’, nos termos do Art. 82, § 2º, Art. 85, caput c/c Art. 

90, ambos do CPC/2015[1], a contrariu sensu c/c Art. 11 e 12 da Lei nº 

1.060/1950. INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e DJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE DEFINITIVAMENTE estes autos. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: ... § 4o Oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. ... [2]. Art. 82. 

... § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 

despesas que antecipou. Art. 85. A sentença condenará o vencido a 

pagar honorários ao advogado do vencedor. Art. 90. Proferida sentença 

com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou 

o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários 

será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual 

se desistiu. § 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto 

quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. § 3o Se a 

transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. § 4o Se o 

réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir 

integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos 

pela metade.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 AUTOS Nº 9415-73.2015.811.0042 – Cód. 404893

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CLEONATO DA SILVA SARAT, CLEVERTON DE SILVA SARAT e 

NAIM DA SILVA SARAT

FINALIDADE: Proceder a intimação do Advogado, Dr. ADRIANO LUCAS 

LEITE - OAB/MT 17.994, da decisão de fls. 664, que, na íntegra, 

transcrevo: "Intimem-se as partes para os fins do artigo 422 do CPP, sob 

pena de preclusão, devendo, ainda, atualizarem os endereços das 

testemunhas que, na oportunidade, arrolarem. Após, conclusos para 

inclusão do feito na pauta de julgamentos pelo Tribunal do Júri.Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

2ª Vara Criminal

Despacho

1. Trata-se de execução penal de na qual cumpre a pena de 05 anos de 

reclusão em Lucimar de Oliveira Alves, regime inicial semiaberto, pela 

condenação nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. A guia de 

execução não veio instruída com cópia da sentença e tampouco certidão 

de trânsito em julgado da mesma. 3. A defesa da penitente requereu a 

revogação de sua prisão, decretada por ocasião da ordem de citação 

editalícia, bem como informou endereço atualizado da executada e 

requereu a designação de audiência admonitória para inserção da mesma 

no regime de pena. 4. Vieram os autos conclusos para análise. 5. É o 

relatório. Decido. DOS DOCUMENTOS FALTANTES NA GUIA 6. Em vista a 

certidão do cartório judicial e em análise dos documentos encartados na 

presente guia de execução (tanto do sistema SEEU quanto APOLO), 

observo que a mesma não veio instruída com os documentos necessários, 

em clara desatenção ao disposto no art. 106 da LEP e art. 1º da 

Resolução 113/2010 do CNJ. 7. Desta forma, a 13ª vara criminal desta 

comarca, nos autos de código 372160, solicitando o envio de oficie-se 

cópia da sentença condenatória, certidão sobre seu trânsito em julgado e 

outros documentos que entender pertinentes, a fim de instruir a carta guia 

de código 535552. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO 8. Quanto ao petitório, 

antes de analisá-lo, determino seja feita para vista dos autos ao Ministério 

Público manifestação no prazo legal. 9. Com a manifestação ou superado 

o prazo legal, tornem os autos conclusos para decisão. DA AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA 10. Sem prejuízo das providências alhures, por medida de 

economia processual, desde já designo audiência . admonitória para 

28.11.2018, às 14h 11. Intime-se a penitente pessoalmente. A defesa, via 

Dje. 12. Ciência ao Ministério Público. 13. Sem prejuízo, a 9ª vara criminal 

desta comarca, nos autos de código 438911, solicitando oficie-se 

informações acerca de prolação édito condenatório, seu trânsito em 

julgado e, em caso positivo, remessa da competente guia de execução 

penal, bem como sobre a alteração da situação prisional da ré (decretação 

de prisão). Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 

2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE 

Validação deste em http://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJS3J 

SBNEL RB83Z 42UAA PROJUDI - Processo: 0027203-95.2018.8.11.0042 - 

Ref. mov. 5.1 - Assinado digitalmente por Leonardo de Campos Costa e 

Silva Pitaluga:10604 19/10/2018: PROFERIDO DESPACHO DE MERO 

EXPEDIENTE. Arq: Vista MP e designar audiência 14. Por oportuno, 

observando o pedido de cálculo de pena, anoto que deixo de determinar 

tal providência pois trata-se de processo virtual (SEEU), no qual os 

cálculos são elaborados automaticamente pelo sistema. 15. Assim, dê-se 

cópia do cálculo de pena elaborado pelo sistema a penitente. 16.

 Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de Outubro de 2018. Leonardo de Campos Costa 

e Silva Pitaluga Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026829-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (ADVOGADO(A))

H. C. G. M. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (REQUERIDO)

P. J. L. D. O. (ADVOGADO(A))

R. M. B. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1026829-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELLEN 

CRISTINA GOMES MOYA ARAUJO REQUERIDO: ROBINSON DE 

CARVALHO ARAUJO Processo n.º 1026829-65.2018.811.0042 – PJe 

Vistos. Trata-se de “Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens”, 

proposta por HELLEN CRISTINA GOMES MOYA ARAÚJO, em desfavor de 

ROBINSON DE CARVALHO ARÁUJO, na qual as partes, em audiência de 

tentativa de conciliação (termo no documento de Id: 15926953), firmaram 

acordo no que se refere à pretensão de decretação do divórcio. Por meio 

da petição de Id: 1539511, o réu pleiteia a decretação do divórcio do casal 

e o prosseguimento do feito quanto à partilha de bens. Os autos vieram 

conclusos para decisão. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme acima relatado, as partes compareceram em audiência de 

conciliação e firmaram acordo referente à decretação do divórcio, 

conforme termo de Id: 15926953. Diante disso, no que se refere ao 

divórcio, em razão da ausência de controvérsia entre as partes, sem 

prescindíveis delongas, com fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 66/2010, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes em audiência de conciliação 

(Id: 15926953) e DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL HELLEN CRISTINA 

GOMES MOYA DE ARAÚJO e ROBINSON DE CARVALHO ARAÚJO, 

autorizando a autora a voltar a utilizar seu nome de solteira HELLEN 
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CRISTINA GOMES MOYA. Por consequência, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 487, Inc. III, “B” c/c art. 354, parágrafo único, ambos do CPC. Não 

havendo recurso desta decisão, expeça-se o competente MANDADO DE 

AVERBAÇÃO na certidão de casamento. No mais, deve o presente feito 

tramitar apenas para resolução da controvérsia no que se refere à partilha 

dos bens adquiridos pelas partes na constância do casamento. 

Aguarde-se o decurso de prazo para que o réu apresente contestação. 

Apresentada a contestação com documentos e/ou arguição de 

preliminares, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresentar impugnação e após renove-me à conclusão. Não 

apresentada a contestação, certifique-se e renove-me à conclusão. Às 

providências. Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 

22 de outubro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022045-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1022045-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUIZ 

INACIO ALMEIDA RÉU: BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO Processo 

nº 1022045-45.2018.811.0041. Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que requerente pleiteia pela análise do pedido liminar de alimentos 

provisionais, formalizado quando da Inicial e até o presente momento não 

analisado (Petição de id. 16007736). Ocorre que, quando da análise da 

Inicial, a MM. Juíza que conduzia o feito INDEFERIU o pedido liminar em 

voga, nos termos da decisão de id. 14621709, não havendo que se falar 

em qualquer pedido pendente de análise nos presentes autos. Desta 

forma, declaro PREJUDICADO o petitório de id. 16007736. No mais, 

AGUARDE-SE a Audiência de Conciliação designada para o dia 

13/11/2018 às 13h00min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher

Notificação

Notificação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026829-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (ADVOGADO(A))

H. C. G. M. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (REQUERIDO)

P. J. L. D. O. (ADVOGADO(A))

R. M. B. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1026829-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELLEN 

CRISTINA GOMES MOYA ARAUJO REQUERIDO: ROBINSON DE 

CARVALHO ARAUJO Processo n.º 1026829-65.2018.811.0042 – PJe 

Vistos. Trata-se de “Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens”, 

proposta por HELLEN CRISTINA GOMES MOYA ARAÚJO, em desfavor de 

ROBINSON DE CARVALHO ARÁUJO, na qual as partes, em audiência de 

tentativa de conciliação (termo no documento de Id: 15926953), firmaram 

acordo no que se refere à pretensão de decretação do divórcio. Por meio 

da petição de Id: 1539511, o réu pleiteia a decretação do divórcio do casal 

e o prosseguimento do feito quanto à partilha de bens. Os autos vieram 

conclusos para decisão. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme acima relatado, as partes compareceram em audiência de 

conciliação e firmaram acordo referente à decretação do divórcio, 

conforme termo de Id: 15926953. Diante disso, no que se refere ao 

divórcio, em razão da ausência de controvérsia entre as partes, sem 

prescindíveis delongas, com fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 66/2010, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes em audiência de conciliação 

(Id: 15926953) e DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL HELLEN CRISTINA 

GOMES MOYA DE ARAÚJO e ROBINSON DE CARVALHO ARAÚJO, 

autorizando a autora a voltar a utilizar seu nome de solteira HELLEN 

CRISTINA GOMES MOYA. Por consequência, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 487, Inc. III, “B” c/c art. 354, parágrafo único, ambos do CPC. Não 

havendo recurso desta decisão, expeça-se o competente MANDADO DE 

AVERBAÇÃO na certidão de casamento. No mais, deve o presente feito 

tramitar apenas para resolução da controvérsia no que se refere à partilha 

dos bens adquiridos pelas partes na constância do casamento. 

Aguarde-se o decurso de prazo para que o réu apresente contestação. 

Apresentada a contestação com documentos e/ou arguição de 

preliminares, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresentar impugnação e após renove-me à conclusão. Não 

apresentada a contestação, certifique-se e renove-me à conclusão. Às 

providências. Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 

22 de outubro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza 

de Direito

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 53/2018-JET

O Excelentíssimo Senhor Doutor HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES,Juiz de Direito designado para atuar no Juizado Especial do 

Torcedor do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 20.10.2018 (sábado) das 16h00min às 

20h30min:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Nilson Duarte Da Silva Júnior (Assessor)

Ana Cláudia Pereira Dessunte (Assessora)

Paola Regina Pouso Gracioli (Gestora Judiciária)

Elvis Silva Porfirio Sandoval (Técnico de Informática)

Eliezer Lemos de Moraes (Agente de infância)

Wilber S.Pereira (Agente de infância)

Luis Cesar Vergílio da Silva (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a este Magistrado o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de outubro de 2018. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 

JUIZ DE DIREITO

PORTARIA Nº 54/2018-JET

O Excelentíssimo Senhor Doutor HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES,Juiz de Direito designado para atuar no Juizado Especial do 

Torcedor do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 21.10.2018 (domingo) das 17h30min 

às 21h00min:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Nilson Duarte Da Silva Júnior (Assessor)

Suellen Feitosa Costa(Assessora)

Paola Regina Pouso Gracioli (Gestora Judiciária)

Alan Vinicius Fortaleza de Souza (Técnico de Informática)

Osvaldina Gomes do Carmo Rosa (Agente de infância)

Fernando Antônio Gavioli (Agente de infância)

Filadelpho Pinto de Lima (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a este Magistrado o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 
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termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 21 de outubro de 2018. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 

JUIZ DE DIREITO

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002491-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA ROCHA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência.Ante as condições clínicas da parte autora, dispensa-se a 

audiência de conciliação. Cite-se os requeridos para contestarem a ação 

no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro 

Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos documentos de que 

disponham para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002424-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

MONICK SINAID BICUDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 Hora: 10:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002400-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ARTHUR CARDOSO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela 

cautelar de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.,Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002402-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANJE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela 

cautelar de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA CRUS (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela 

cautelar de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, 
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data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001162-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000967-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002447-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIMAR APARECIDA MICHELS CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória sem a oitiva da parte 

adversa. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002456-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE GARCIA MORAES BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 10:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002458-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

JAMES BOUND ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela 

cautelar de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002306-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE ROSA PIRES (REQUERENTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/12/2018 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória.Designe-se audiência 

de conciliação.Cite-se o réu, com as advertências legais, especialmente 

para apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002464-67.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...)Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CEZAR REINERS (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...)Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Trata-se de ação de cobrança.Indefere-se o pedido de tutela 

cautelar de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502531-31.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

MARCIO BALDUINO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500254-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

DARCI MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500254-42.2014.8.11.0001 REQUERENTE: DARCI MARIA DE MORAES 

REQUERIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Rejeita-se o recurso inominado, 

por sua intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em 

julgado da presente sentença. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquiva-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504005-37.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ANEZIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504005-37.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ANEZIA ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002332-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DINAMARA EVANGELISTA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do DECISÃO LIMINAR: “ DECISÃO 
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Processo: 1002332-10.2018.8.11.0001. REQUERENTE: DINAMARA 

EVANGELISTA FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Dinamara Evangelista 

Fernandes de Souza ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato Grosso 

e Município de Cuiabá requerendo a realização do exame de ressonância 

magnética de abdômen total, para melhor elucidação de quadro de 

suspeita de neoplasia maligna. O parecer técnico emitido pelo Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT informou que “Não se trata de procedimento urgente, 

pois não há risco do paciente padecer, mas pode haver séria piora do 

quadro clínico. Portanto, a recomendação deste Núcleo é que o 

procedimento seja realizado no prazo razoável de 30 dias.” (ID 16041601). 

Verifica-se ainda, do documento de ID 15563927, que a parte autora está 

regulada sob o n.º 254639115 desde o dia 27/08/2018, para a realização 

do exame, com risco de emergência. É o breve relato. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil preceitua que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A 

relevância do fundamento da demanda (elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao 

Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de 

garantir o acesso à saúde. Da mesma forma, verifica-se o receio de 

ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de agravamento 

do quadro clínico da parte autora. Nota-se que a parte autora comprovou a 

necessidade da realização do exame, conforme se extrai do relatório 

médico subscrito por especialista, corroborado pelo parecer técnico 

emitido pelo NAT. Diante do exposto e preenchidos os requisitos legais, 

DEFERE-SE a ordem liminar e determina-se ao Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, submetam a 

parte autora DINAMARA EVANGELISTA FERNANDES DE SOUZA, Cartão 

SUS nº 708.4057.5810.3663, ao exame de ressonância magnética de 

abdômen total, conforme a solicitação médica, sob pena de bloqueio 

judicial de valores. Intime-se o servidor público que estiver no exercício do 

seu cargo na Central Estadual de Regulação e Gestor Municipal de Saúde 

ou outro responsável legal para conhecimento e providências, com a 

urgência que o caso requer. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

e intime-se os Requeridos para que tragam aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Expeça-se mandado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002247-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA GOMES MOTA (EXEQUENTE)

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-640 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1 0 0 2 2 4 7 - 5 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  V a l o r  d a  c a u s a : 

#processoTrfHome.instance.valorCausaStr} POLO ATIVO: Nome: FABIO 

DE OLIVEIRA GOMES MOTA Endereço: RUA CISNE BRANCO, 16, JARDIM 

SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-510 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CUMPRIMENTO DO 

DESPACHO/DECISÃO: "(...) Decorrido o prazo para cumprimento da 

obrigação de fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se, requerendo o que entender de direito. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500363-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

ANTONIA CARMEM DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002247-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA GOMES MOTA (EXEQUENTE)

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: ""(...) Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de 

fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:"(...) Após, intimem-se as partes para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001847-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE MELO (REQUERENTE)

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados 

como repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos presentes 

autos, quais sejam: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 

1.163.020, bem como determinou a suspensão ([1]), em todo o território 

nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão determina-se, em cumprimento à decisão do STJ, que se 

aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação da 

ordem de suspensão determinada por aquela Corte Superior. Ressalva-se 

que embora conste pedido de tutela de urgência não se vislumbra risco 

que autorize apreciação imediata haja vista que a repercussão é tão 

somente econômica, portanto, passível de resolução após a revogação do 

sobrestamento determinado pelo STJ. Aguarde-se em Secretaria no lote 

de processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 

Superior. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001447-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAMOS (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Após, intimem-se as partes para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502614-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FRANDOLOSO (EXEQUENTE)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência para 

INTIMAÇÃO da parte exequente para apresentar o cálculo de modo 

detalhado, em conformidade com a sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, 

utilizando os índices TR e IPCA-E e o juros de 0,5% mensal (6% a.a.), por 

ser o aplicável contra a Fazenda pública. Vindo o cálculo, intime-se a parte 

executado no mesmo prazo para manifestar. Após, retornem os autos 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019624-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

PAULO FABRINNY MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ELISEU MARTINS TELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019624-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EUDES JOSE DE ARAUJO, 

ELISEU MARTINS TELES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Prestadas Informações no Agravo de Instrumento. Aguarde-se, em 

secretaria a audiência de conciliação já designada. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 328, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 2ª Vara Cível, Jorge Hassib Ibrahim, por intermédio do Ofício nº 

005-2018-Gab. datado de 03.10.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 23 de outubro de 2018, a servidora 

Lavinya Dias Vastos, matrícula 37827, portadora da Cédula de Identidade 

RG - 2659431-5 SESP-MT, cadastrada no CPF 057.953.241-08, do cargo 

de Assessor a de Gabinete II, da 2ª Vara Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 326, DE 19 DE OUTUBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Simone Menezes Veiga, matrícula nº 

6785, como Gestora Judiciário substituta, na 4ª Vara Cível, no período de 

22 a 31 de outubro de 201 8, em razão do usufruto de férias da servidora 

ThaísMuti de Oliveira, matrícula nº 14210.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005069-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO (EXECUTADO)

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

AMOROSO METALICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005069-48.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S.A. Executados: Amoroso Metálicos e Transportes Ltda 
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e Outros. Vistos, etc... Verificando detalhadamente o feito, observa-se 

pelas correspondências devolvidas nos (ids.10432338 e 10771085), que 

não fora cumprido integralmente o disposto no artigo 254 do Código de 

Processo Civil, assim, determino a intimação da parte exequente, para que 

no prazo de (10) dez dias, traga aos autos o endereço atualizado dos 

executados Cláudia Pereira dos Santos e Amoroso Metálicos e 

Transportes Ltda. Vindo aos autos, expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002453-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002453-03.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Ângela 

Maria de Souza Santos. Ré: Club Mais Administradora de Cartões Ltda. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.15897378), hei 

por bem em retificar o despacho retro, passando a constar a audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 05 de fevereiro de 2019 às 

16:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006428-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

JANAINA DE FRANÇA BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE DE OLIVEIRA DELMONDE (REQUERIDO)

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Da advogada da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003703-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE (ADVOGADO(A))

LINDAURA DE ARAUJO FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON RAFAEL DE LIMA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

Do advogado da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 15882046.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007058-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MORAES (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte Autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), acerca do 

envio nesta data, via Malote Digital, da Carta Precatória expedida nos 

autos à Comarca de Querência/MT, para o acompanhamento da deprecata 

naquele Juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009107-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

SERGIO P. RINALDI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAMIAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009107-69/2017 Ação: Cobrança Autor: Sergio P. Rinaldi & CIA Ltda – 

Me. Réu: José Damião de Arruda. Vistos, etc. Atentando pela 

disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a requisição de 

informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço da 

parte ré (fl.95 – correspondência ID 14693871, fl.02), conforme extrato em 

anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 19 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001176-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE NOSSOL GARCIA DE LIMA (EXECUTADO)

GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001176-49/2016 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato 

Grosso - Sicredi Sul MT Executados: Garcia De Lima & Nossol Ltda – Me e 

Outro. Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, via seu 

bastante procurador, postula no sentido de que seja determinado à 

Receita Federal, a exibição das (3) três últimas declarações de imposto de 

renda dos executados GARCIA DE LIMA NOSSOL LTDA-ME e TIAGO 

HENRIQUE NOSSOL GARCIA DE LIMA, devidamente qualificado, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Compulsando-se os autos, verifica-se que o 

exequente ingressara com pedido para realização de penhora “on line”, 

nada sendo encontrado nas contas bancárias, bem como, diligenciou em 

busca de bens em nome da executada, não obtendo êxito, assim, 

existindo provas de que, efetivamente, tenha diligenciado para buscar 

bens do devedor passíveis de constrição. Ademais, tenho entendido que o 

juiz da execução só deve deferir pedido de expedição de oficio à Receita 

Federal ou consulta via “Infojud” e demais instituições portadoras de 

informações sigilosas acerca da situação de devedores, após o 

exequente comprovar que não logrou êxito nas tentativas efetuadas para 

encontrar os devedores, ou os bens a serem penhorados e, no caso, 

vê-se que o requerente exauriu as possibilidades que estavam ao seu 

alcance. Confira-se a respeito do tema: “Não se desconhece que a função 

jurisdicional prescinda, às vezes, de requisição de informações para o 

primado dos elementos condutores à certeza, e aí, em face do interesse 

público, o sigilo bancário não lhe será obstáculo. Contudo, não pode o 

diretor do processo substituir providências cabíveis à agravante, que, 

provando o seu exaurimento e a justa causa que originou sua omissão no 

momento do nascimento do seu crédito, certamente, no interesse da 

Justiça, se provocado, exercerá o poder discricionário para a relevância 

social”. (RJTAMG - n.º 71, p.96/99). Por fim, o interesse do exequente na 

descoberta de bens que possam ser objeto de penhora, se revela, a meu 

ver, suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal da executada, uma 

vez que a exequente já esgotou todos os meios para tentar liquidar seu 

crédito. É do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. A Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do 

CPC), ratificou a necessidade de interpretação sistemática dos artigos 

655-A do CPC e 185-A do CTN, de modo a autorizar a penhora eletrônica 
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de depósitos e aplicações financeiras, independentemente do exaurimento 

de diligências extrajudiciais, pelo exequente, após o advento da Lei 

11.382/06. 2. O mesmo entendimento adotado para o Bacenjud, deve ser 

aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios colocados a 

disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos 

a satisfazer os créditos executados. 3. Recurso especial provido.[...]. 

Neste contexto, acredito que o mesmo entendimento adotado para o 

Bacenjud, deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios 

colocados a disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados. Assim, merece ser 

provido o presente recurso, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de 

origem para que seja determinada a realização do Infojud requerida pelo 

recorrente. Diante do exposto, em juízo de retratação reconsidero a 

decisão agravada, para com base no art. 557, § 1º-A, do CPC, dar 

PROVIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 

25 de maio de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator. 

(STJ - AgRg no REsp: 1522840 SP 2015/0064413-0, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 10/06/2015) 

(Supressão nossa) É ainda, no mesmo sentido, a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL POR MEIO DO SISTEMA 

INFOJUD – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – POSSIBILIDADE. Esgotados todos os 

meios para localizar bens passíveis de penhora, é possível deferir a 

expedição de ofício à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, com 

intuito de obter declaração de imposto de renda do executado, haja vista 

que o caráter sigiloso das informações solicitadas não pode se sobrepor à 

efetiva prestação jurisdicional. Recurso provido.” (TJ-MS - AI: 

14033810220158120000 MS 1403381-02.2015.8.12.0000, Relator: Des. 

Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 22/06/2015) Assim, demonstrado de forma inconteste que o 

exequente tenha exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por 

bem em DEFERIR a pretensão levada a efeito à (fl.207 – correspondência 

ID 14404697, fl.207), e, via de consequência, nesta data, fora realizada a 

consulta das (3) três últimas declarações apresentadas pela executada, 

via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria junto à secretaria. 

Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na escrivania, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 19 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001325-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO GENTIL DA SILVA (REQUERENTE)

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL CAPITALIZACAO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001325-74.2018 Ação: Danos Morais c/c Obrigação de Fazer Autor: 

Rildo Gentil da Silva. Réus: Telefônica Brasil S.A. e Zurich Brasil 

Capitalização S.A. Vistos etc... RILDO GENTIL DA SILVA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. E ZURICH BRASIL 

CAPITALIZAÇÃO S.A. Devidamente citadas, apresentaram defesas e, 

instada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000274-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

JOSINEI SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS GARCIA & SOUZA GARCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000274-28.2018 Ação: Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Maria Cristina de Medeiros. Ré: 

Anhanguera Educacional Participações S.A. Vistos etc... MARIA CRISTINA 

DE MEDEIROS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 
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nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009481-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEBELE MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB (ADVOGADO(A))

JURANDIR VERNEQUE DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009481-85.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 

Rosebele Maria de Arruda. Ré: Construtora e Imobiliária Farias Ltda Me. 

Vistos etc... ROSEBELE MARIA DE ARRUDA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS LTDA ME. Devidamente citada, 

apresentou defesa e, instada a se manifestar, a parte autora permaneceu 

inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006428-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

JANAINA DE FRANÇA BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE DE OLIVEIRA DELMONDE (REQUERIDO)

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003308-11/2018 (nº1006428-62/2018) Ação: Manutenção de Posse 

Autor: José Alves de Oliveira. Ré: Eva Tur Transportes Ltda – ME. Vistos 

etc. JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Reintegração de Posse” em desfavor de EVA TUR TRANSPORTES LTDA – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido liminar, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, apensem-se os 

Processos Judiciais Eletrônicos sob nº1005297-86.2017.8.11.0003, 

nº1005646-89.2017.8.11.0003 e nº1006428-62.2018.8.11.0003, eis ambos 

discutem ora posse, ora propriedade do mesmo imóvel, possuindo como 

partes alternadas dos autos elencados, respectivamente: José Alves de 

Oliveira (autor) e Espólio de Belarmino Pereira da Rocha (réu), Espólio de 

Belarmino Pereira da Rocha e Espólio de Jorgina Novais da Rocha 

(autores) e José Alves de Oliveira e Luiz Carlos de Souza (réus) e, Eva 

Tur Transportes Ltda (autora) e Luzinete de Oliveira Delmonde e José 

Alves de Oliveira (réus). Entendo conveniente a justificação prévia do 

alegado, assim, designo o dia 14 de novembro de 2018, às 14:00 horas, 

para audiência, devendo o autor arrolar tempestivamente as testemunhas 

(arts.357, §3º; 455, §1º; 562 e 568, CPC). Nos termos do artigo 562, 567 e 

568, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o réu para comparecer 

à audiência de justificação. Por fim, fica designada a presente audiência 

de justificação em todos os processos nos quais se discute, 

exclusivamente, a posse do imóvel (nº1003308-11/2018, 

nº1005646-89/2017 e nº1006428-62/2018), assim sendo, traslade-se 

cópia da presente decisão aos demais feitos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006638-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS (ADVOGADO(A))

KATIANE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006638-16/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Katiane da Silva Oliveira. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. KATIANE DA SILVA OLIVEIRA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº6/1509373-5; que, a ré imputa-lhe no 

importe de R$1.515,75 (um mil quinhentos e quinze reais e setenta e cinco 

centavos), valor este que corresponde à fatura referente fevereiro/2018, 

com vencimento para o dia 30.04.2018, conforme documentos de (fl.17 – 

correspondência ID 14771390); que, a referida fatura corresponde a 

recuperação de consumo, em conformidade com o documento de (fl.17 – 

correspondência ID 14771390). Ademais, não comprovara nos autos que 

se encontra adimplente com as demais faturas regulares da referida 

unidade consumidora, eis que ausente nos autos comprovante de 

quitação de débitos emitido pela empresa ré. Por derradeiro, a parte autora 

requer em sede de tutela provisória de urgência que a parte ré 

abstenha-se de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica, em razão do débito ora discutido, bem como, obste-se de 

inscrever seu nome e CPF nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena 

de aplicação de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), nos 

termos dos item ‘e’ de (fl.11 – correspondência ID 14771283, fl.09). D E C I 

D O: Considerando os documentos de (fl.15 e fl.16 – correspondência ID 

14771344 e ID 14771366), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Conforme se depreende da ação proposta pela autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

pode dizer em relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela 

antecipada, senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos 

medidores de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite 

uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo 

seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento 

de energia. Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não 

podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir 

os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não 

retratam o consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL 

– INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 

FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10) 

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se efetuar suspender o serviço de fornecimento de energia 

elétrica vinculada à Unidade Consumidora nº6/1509373-5, no que tange ao 

importe de R$1.515,75 (um mil quinhentos e quinze reais e setenta e cinco 

centavos), valor este que corresponde à fatura referente fevereiro/2018, 

com vencimento para o dia 30.04.2018, conforme documentos de (fl.17 – 

correspondência ID 14771390), bem como, obste-se de inscrever o nome 

e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de 

aplicação de astreintes no valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia de 

descumprimento, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), 

até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, condiciono o cumprimento 

da tutela provisória de urgência à comprovação nos autos quitação das 

faturas compreendidas no período de agosto/2017 a agosto/2018, no 

prazo de (15) quinze dias, eis que o referido documento não fora 

carreado aos autos. Em consonância com o disposto no Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 21 

de novembro de 2018, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006553-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CRUZ DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006553-30/2018 Ação: Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

Autor: Liquigás Distribuidora S/A. Ré: Ailton Cruz da Silva – ME. Vistos, 

etc. LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Rescisão 

Contratual c/c Reintegração de Posse”, em desfavor de AILTON CRUZ DA 

SILVA – ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela provisória de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte 

autora que as partes firmaram Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso 

de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos nos termos do 

documento de (fls.22/27 – correspondência ID 14724070), em 05.09.2012; 

que, a requerida assumira a condição de “Revendedora de Gás Liquefeito 

de Petróleo-GLP”; que, comprometera-se a comercializar exclusivamente 

os produtos da autora, conforme ‘cláusula 4.1.1’ de (fls.24/25 – 

correspondência ID 14724070). Ademais, que do contrato ficara acordado 

entre as partes que a parte autora cederia à parte ré (448) quatrocentos e 

quarenta e oito botijões com capacidade de (13Kg) treze quilogramas 

cada, em conformidade com ‘cláusula 4.1’ de (fls.24 – correspondência ID 

14724070, fl.03). Outrossim, que notificara a parte ré do descumprimento 

do contrato, conforme Notificação Extrajudicial, Telegrama datado de 
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15.07.2014, conforme documentos de (fls.32/36 – correspondência ID 

1472093); que, em 20.07.2015 procedera com Notificação Extrajudicial, a 

fim de que a ré entregasse os aludidos botijões, a semelhança dos 

documentos carreados às (fls.37/40 – correspondência ID 14724107); 

que, quedara-se inerte até a presente data. Por fim, requer em sede de 

tutela provisória de urgência que seja deferida a reintegração da parte 

autora na posse dos (448) quatrocentos e quarenta e oito botijões com 

capacidade de (13Kg) treze quilogramas cada, nos termos do item ‘a’ de 

(fl.10 – correspondência ID 14724013, fl.08). D E C I D O: Inicialmente, 

determino que a parte autora, no prazo de (15) quinze dias, carreie os 

documentos comprobatórios do recolhimento das custas e taxas 

processuais. O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a 

tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PACTO DE EXCLUSIVIDADE E 

DE USO DA MARCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Nos termos 

do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". Demandando a controvérsia maior 

dilação probatória para que se esclareça se o agravado está, ou não, 

adquirindo combustíveis de terceiros e deixando de adquirir a quantidade 

mínima de produtos da agravante, inviável o deferimento da tutela 

provisória nesse momento de cognição sumária.” (TJ-MG - AI: 

10000170666093001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 

08/04/0018, Data de Publicação: 11/04/2018) “E M E N T A - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 

PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA - MEDIDA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

PROBABILIDADE DO DIREITO (INADIMPLEMENTO POR PARTE DO 

AGRAVADO) - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I) O art. 300 do Código de 

Processo Civil, por prever medida excepcional de urgência, exige a 

presença cumulativa de dois requisitos para a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela de mérito, de modo que, constatando-se a ausência 

da prova da probabilidade do direito vindicado, que, in casu, reside no 

inadimplemento da agravada, a medida deve ser denegada. II) Recurso 

conhecido, mas improvido.” (TJ-MS - AI: 14044478020168120000 MS 

1404447-80.2016.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de 

Julgamento: 13/07/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2016) 

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque a parte ré 

encontra-se em mora contratual desde julho de 2015, conforme alegado 

na inicial, o que caracteriza a inércia da parte autora em socorrer-se da 

prestação jurisdicional, o que por si só exclui o periculum in mora condição 

esta sine qua non ao deferimento das tutelas provisórias de urgência 

(art.300, CPC). Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela na 

forma pretendida na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. Em 

consonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 21 de novembro de 2018, 

às 11:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de agosto de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006239-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IPE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN CONDE (RÉU)

RODRIGO SERGIO KULEVICZ (RÉU)

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006239-84/2018 Ação: Rescisão de Contrato de Locação Autor: Ipê 

Administração de Imóveis Ltda – ME. Réus: R. Balke & Balke Ltda – ME e 

Outro. Vistos, etc. IPÊ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA – ME, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação de Rescisão de Contrato de Locação”, em desfavor de 

R. BALKE & BALKE LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado e, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a 

parte autora as partes firmaram contrato de locação em 20.03.2017, pelo 

prazo de (5) cinco anos, conforme ‘cláusula 37ª’ de (fl.32 – 

correspondência ID 14604148, fl.05), contrato este encartado aos autos 

às (fls.28/33 – correspondência ID 14604148); que, a primeira ré figura no 

contrato como locatário e o segundo réu como fiador, conforme 

documento de (fl.33 – correspondência ID 14604148, fl.06). Ademais, o 

contrato objeto da lide veda a sublocação, conforme as cláusulas ‘3ª’ e 

‘13ª’ de (fl.28 e fl.30 – correspondência ID 14604148, fl.01 e fl.03); que, 

soubera que a primeira requerida alterara seu quadro societário, 

transferindo suas cotas (e responsabilidades) para a empresa “Cconde 

Supermercados Ltda”. De outro norte, a parte autora notificara a ré, nos 

termos de (fls.175/176 – correspondência ID 14879874). Por fim, requer 

em sede de tutela provisória de urgência que seja deferida desocupação 

do imóvel (despejo), nos termos do item ‘a’ de (fl.20 – correspondência ID 

14603842, fl.18). D E C I D O: O artigo 294 do Código de Processo Civil 

dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento 

que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é 

frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual 

Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a 

lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de 

urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada 

para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da 

demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida 

ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, 

apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é 

temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, 

não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é 

substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo 

tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) 

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do 

autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso 
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concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o 

provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de 

incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que 

para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou 

cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 

300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO. 

DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. REQUERIMENTO 

LASTREADO EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PRETENSÃO AMPARADA 

TÃO SOMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO A PARTIR DE 

DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. 

CONTRADITÓRIO AINDA NÃO INSTAURADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

MANTIDA. A antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, somente se afigura legítima quando existente nos autos a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Caso concreto em que a tese inicial está lastreada, unicamente, 

no boletim de ocorrência produzido a partir das declarações unilaterais da 

parte autora, não aportando aos autos indícios da existência do 

descumprimento contratual que justificasse desde logo o deferimento da 

tutela de urgência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 

40236740320178240000 Imbituba 4023674-03.2017.8.24.0000, Relator: 

Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 05/04/2018, Primeira Câmara 

de Direito Civil) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C 

RESCISÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - PEDIDO 

LIMINAR DE DESPEJO - AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da liminar nas ações de 

despejo é necessária, além do preenchimento dos requisitos constantes 

do art. 59, da lei n. 8.245/91, a existência cumulativa da verossimilhança 

das alegações do autor e do risco da demora na concessão da medida. 

Contudo, não se observa dos autos a demonstração no perigo na demora, 

já que os motivos que ensejaram o pleito de rescisão contratual, já contam 

com mais de 04 anos, sem que a parte requerente tivesse adotado 

qualquer medida extrajudicial ou judicial cabíveis.” (TJ-MS - AI: 

14056671620168120000 MS 1405667-16.2016.8.12.0000, Relator: Des. 

Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 24/08/2016, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2016) Assim, conforme se 

depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do 

fato que se propõe, mesmo porque ausentes atinentes às tutelas de 

urgências, eis que; lado outro o contraditório faz-se necessário no 

presente caso, pois, o despejo é fim a que se destina a pretendida 

rescisão contratual e, o seu deferimento inaudita altera parte, ensejaria 

pré-julgamento do presente feito (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em 

indeferir o pedido de tutela na forma pretendida na exordial, até ulteriores 

deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

26 de novembro de 2018, às 08:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 03 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007094-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CILSA LINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007094-63/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autores: José Maria dos Santos e Outra. Réu: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. JOSÉ MARIA DOS SANTOS e 

CILSA LINO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” 

em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.22/23 e fls.26/27 – correspondência ID 14959052, 

fl.02, ID 14959066, ID 14959085, fl.02 e ID 14959099), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘VI’ de 

(fl.15 – correspondência ID 14958970, fl.13), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 26 de novembro de 2018, às 08:30 horas, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007013-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SEISLAWSKI (REQUERENTE)

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007013-17/2018 Ação: Cobrança Autor: João Paulo Seislawski. Ré: 

Irmãos Darolt Transportes Importação e Exportação Ltda. Vistos, etc. 

JOÃO PAULO SEISLAWSKI, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de IRMÃOS 

DAROLT TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

de (fl.13 e fls.15/22 – correspondência ID 14898844, fl.02 e ID 14898877), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). 

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 26 

de novembro de 2018, às 09:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 30 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006054-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS MACEDO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)
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LUCINEY DE MELO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006054-46/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Marcos Vinicius Macedo da Silva Martins. Ré: UNIC Educacional Ltda. 

Vistos, etc. MARCOS VINICIUS MACEDO DA SILVA MARTINS, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz o autor que prestara vestibular na instituição ré, porém, 

que não efetivara matrícula no curso pretendido; que, soubera estar seu 

nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao crédito em razão dos, 

respectivos, contratos/faturas nº13614182, no importe de R$818,00 

(oitocentos e dezoito reais), com vencimento para o dia 30.03.2017 e 

nº148541706, no importe R$915,34 (novecentos e quinze reais e trinta e 

quatro centavos), com vencimento para o dia 10.01.2017, conforme 

documento de (fl.15 – correspondência ID 14501000). Por derradeiro, 

requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim de que a 

empresa ré retire, imediatamente, o nome e CPF do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão do débito discutido nos autos, nos termos 

do terceiro parágrafo de (fl.09 – correspondência ID 14500810, fl.07). D E 

C I D O: Considerando os documentos de (fls.11/13 – correspondência ID 

14500888), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. RETIRADA DO NOME DOS SISTEMAS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A 

concessão da antecipação de tutela exige a prova inequívoca dos fatos, 

apta a conferir verossimilhança às alegações da parte, e, ainda, a 

possibilidade real de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em 

retirar o nome do agravante dos sistemas de proteção ao crédito em ação 

declaratória de inexistência de negócio jurídico deve ser deferido em 

razão da impossibilidade de exigir que o agravante comprove que não 

contratou com a parte agravada. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF - 

AGI: 20150020327914, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 

Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 23/02/2016 . Pág.: 328) “INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – POSSIBILIDADE. Sendo verossímil a alegação da consumidora 

de que nunca contratou os serviços de telefonia da ré, e presente dano 

irreparável causado pela demora do processo, possível a concessão de 

tutela antecipada para retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21205818820158260000 SP 

2120581-88.2015.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

01/07/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/07/2015) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever novamente o nome 

do autor nos órgãos de restrição ao crédito se constatado durante a 

instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que 

a empresa ré retire, imediatamente, o nome e o CPF do autos dos órgãos 

de restrição ao crédito, em razão dos, respectivos, contratos/faturas 

nº13614182, no importe de R$818,00 (oitocentos e dezoito reais), com 

vencimento para o dia 30.03.2017 e nº148541706, no importe R$915,34 

(novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), com vencimento 

para o dia 10.01.2017, conforme documento de (fl.15 – correspondência 

ID 14501000), até ulteriores deliberações deste juízo. Oficie-se ao 

SPC/SERASA para que procedam a exclusão da negativação do nome e 

CPF da parte autora (art.297, CPC). Em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 26 de novembro de 2018, às 10:00 

horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 

334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001439-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER (ADVOGADO(A))

EMANUELLA BORGES BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001439-81.2016 Ação: Cobrança c/c Indenização por Dano Moral Autora: 

Emanuella Borges Barros Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A Vistos, 

etc... EMANUELLA BORGES BARROS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de 

Cobrança c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de BRADESCO 

VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, aduzindo: “Que, em data de 04 de outubro de 

2007, Vanderson Baptistella firmou uma apólice de seguro n° 0556185, por 

aproximadamente dez anos, tendo como beneficiária a autora; que, 

verifica-se que, coincidentemente 19 dias antes - 05 de janeiro de 2016 – 

antes do segurado falecer, compareceu a esta para alterar o beneficiário 

da referida apólice, excluindo a autora, colocando como beneficiária do 

seguro, a genitora, a senhora Vanderleia do Amaral; que, ocorre que no 

dia 29 de janeiro de 2006, cinco dias após o falecimento de Vanderson, a 

autora sem ter conhecimento da suposta alteração do beneficiário, entrou 

em contato com o réu e o mesmo confirmou a alteração; que, buscou junto 

à agência bancária a alteração de beneficiário, não obtendo êxito; que, 

tomou conhecimento que o seguro fora pago a terceira pessoa; que, o 

dano causado pelo ato ilícito praticado pelo réu rompeu o equilíbrio entre 

as partes, causando à parte toda espécie de angústia e transtorno, por 

isso, deve ser indenizada, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, bem como designada audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Devidamente citado, ofereceu contestação, onde 

procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, asseverando: 

“Que, efetivamente fora firmado contrato de seguro denominado Via Mais 

Segura Bradesco, ato levado a efeito em 02 de outubro de 2007, tendo 

sido cancelado em razão do óbito ocorrido em 24 de janeiro de 2016, o 

qual previa a cobertura em caso de morte, com capital segurado no valor 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); que, imprescindível destacar que no 

dia 05 de janeiro de 2016, o segurado protocolizou pedido de alteração de 

beneficiário da apólice n° 556185, proposta de contratação n° 568029, 
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indicando com única beneficiária Vanderleia do Amaral Baptistella, mãe do 

segurado; que, em data de 01 de abril de 2016, o réu realizou o pagamento 

do capital segurado vigente na apólice, o qual devidamente atualizado 

desde a data da contratação da apólice importava na monta de R$ 

65.818,34 (sessenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais, trinta e quatro 

centavos), à beneficiária indicada; que, sendo assim, a autora não é parte 

legítima para figurar no polo ativo da presente ação, por isso, a mesma 

deve ser extinta; que, não há que se falar em danos morais, uma vez que 

a empresa ré não obrara com culpa, assim, requer a improcedência da 

ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos” Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi 

determinada a especificação das provas, sendo deferida a prova pericial, 

a qual se realizou, manifestando-se as partes. Diante do laudo pericial, a 

empresa ré requereu a denunciação à lide da mãe do de cujus. Sra. 

Vanderleia Amaral Baptista, o que foi indeferido ID- 14962838, sobrevindo 

recurso de agravo de instrumento, havendo informação da não atribuição 

do efeito suspensivo ID-15636979, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Emanuella Borges Barros aforou 

a presente ação de cobrança c/c indenização por danos morais em 

desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A, porque, segundo a inicial 

havia um relacionamento comercial entre o senhor Vanderson Baptistella e 

a instituição financeira, referente a uma apólice de seguro n° 0556185, no 

valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), firmada em 04 de outubro de 

2007. Ocorre que em data de 29 de janeiro de 2016, Vanderson Baptistella 

veio a falecer, por isso, buscou o ressarcimento junto à seguradora, não 

logrando êxito, uma vez que, segundo a versão da instituição financeira, 

no dia 05 de janeiro de 2016, o segurado compareceu à agência e alterou 

o beneficiário, passando a ser Vanderleia do Amaral Baptistela, a qual, 

segundo informação da empresa ré, recebeu o valor do seguro, no 

importe de R$ 65.818,34 (sessenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais, 

trinta e quatro centavos), fato ocorrido no dia 01 de abril de 2016. 

Procurou solucionar a questão de forma amigável, sem sucesso, 

experimentado vários contratempos, por isso, busca haver ressarcida da 

importância segurada e indenização por danos morais. Analisando os 

argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das 

provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, 

entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela 

ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, 

que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia. Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja 

hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a 

análise da culpa para sua caracterização. Segundo o Código de Defesa 

do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." Por sua vez, 

o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de 

culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. "O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos." A responsabilidade objetiva se 

configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto 

Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 

21/22: "Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de 

culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de 

serviços, qual seja, compra e venda de apólice de seguro, aliás, fato 

reconhecido pela empresa ré. A empresa e a ré, por sua vez, arguiu em 

preliminar que a autora não é parte legítima a figurar no polo ativo da ação, 

uma vez que houvera o pagamento do seguro à pessoa indicada na 

apólice. Pois bem. Ao ofertar a impugnação à contestação, a autora 

informa que o requerimento de alteração juntado ID-3332712, possui 

indícios de fraude, visto que a assinatura do falecido não condiz com a 

assinatura usual. Referido documento submetido à perícia grafotécnica, 

aportou o laudo, o qual informa de maneira segura que a assinatura posta 

no documento levado à exame não é oriunda do punho do segurado. A 

propósito, eis a questão: “1º) As duas assinaturas lançadas no 

documento original – ANDERSON BAPTISTELLA, fornecida pela requerida 

para realização da presente perícia grafotécnica, juntada em 

cartório(id-10851131 –petição da requerida para juntar o original em 

cartório), nos autos provieram do punho do de cujus” Resposta: Não...” 

2º) Com base no material fornecido para a realização da presente perícia 

grafotécnica pelo requerente:..........., a assinatura a ele atribuída no 

documento original disponibilizado em cartório através do id-10851131, 

dos autos é falsa? Resposta: sim...” 4°) Fazendo uma análise da evolução 

da assinatura ao longo dos anos do quadro sinóptico – id4297372, com as 

assinaturas do documento original disponibilizado em cartório id-10851131, 

pode-se afirmar que a assinatura no original não foi feita pelo de cujus – 

Vanderson Baptistta? Resposta: Sim”. Portanto, dúvida alguma persiste de 

que o documento firmado em data de 05 de janeiro de 2016, quando o 

segurado protocolizou pedido de alteração de beneficiário da apólice n° 

556185, proposta de contratação nº 568029, onde há indicação como 

única beneficiária a senhora Vanderleia do Amaral Baptistta, é nulo, não 

gerando nenhum efeito jurídico entre as partes. Diante disso, não há que 

se falar em ilegitimidade ativa da autora e, via de consequência, faz jus ao 

recebimento do valor do seguro contratado. Este juízo tem recebido, 

corriqueiramente, ações como a presente, que poderiam ser facilmente 

evitadas se as empresas em geral fossem mais cautelosas no momento 

de realizar seus negócios. No entanto, em que pese a instituição 

financeira terem sido adotadas as cautelas necessárias para a 

celebração do negócio jurídico, não cuidou de produzir nenhuma prova 

nesse sentido. “EMENTA: CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO. FRAUDE. DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. É 

responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços adotar critérios 

seguros e realizar uma conferência criteriosa dos dados e documentos 

fornecidos para celebração de contrato, a fim de se evitar fraudes. Caso 

contrário, responde objetivamente pelos riscos de sua atividade, devendo 

ressarcir os danos causados. 2. A inscrição indevida do nome de alguém 

nos cadastros restritivos de crédito dispensa a comprovação da 

existência efetiva e real do prejuízo sofrido por ele, pois neste caso o 

dano é presumível. 3. O valor da indenização deve atender ao chamado 

'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou 

empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo 

desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. Leva-se em 

consideração, ainda, a gravidade do dano e o grau de culpabilidade do 

agente. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJMG – Apel. Cível n° 

1.0363.07.029094-7/001RELATOR: EXMO. SR. DES. WAGNER WILSON, 

julgado em 17 de dezembro de 2008). Por fim, resta-nos saber se o ato 

levado efeito pelo réu pode resultar na condenação em indenização por 

danos morais. A meu ver, o reconhecimento do equívoco levado a efeito 

pela empresa ré – pagamento indevido do seguro a terceira pessoa -, 

consoante sua confissão caracteriza o danum in re ipsa ao consumidor, 

prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo concreto. Quanto ao dano 

moral puro, ensina Sérgio Cavalieri Filho: [...] por se tratar de algo imaterial 

ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos 

meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, 

algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 
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Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 

em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das 

regras de experiência comum. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100) Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME - 

DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS 

MORAIS - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - 

MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. - Enseja dano moral a conduta 

da instituição financeira que deixa de providenciar a baixa do gravame do 

veículo após a integral quitação do débito, sendo certo que tal atitude 

ultrapassa os limites do mero aborrecimento. - O valor fixado deve 

proporcionar a justa compensação do ofendido e atender ao caráter 

pedagógico da condenação em relação ao ofensor. - A quantia não pode 

ser fixada em valor tão elevado que importe enriquecimento sem causa, 

nem tão ínfimo que não seja capaz de reparar a ofensa causada nem 

sirva para coibir a conduta lesiva. (TJMG - Apelação Cível 

1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da 

súmula em 10/12/2015). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO AO 

DETRAN - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MULTA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO 

ART. 20 DO CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que 

mantém indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter 

pedagógico, punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários 

advocatícios deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos 

no art. 20 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015) Portanto, caracterizado 

está o dever de indenizar. No tocante ao quantum indenizatório, prima-se 

pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante 

levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que 

sirva de punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao 

autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem 

causa a este. Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por 

equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' 

da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária 

do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se 

pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao 

ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má 

prestação de serviço e o descaso da empresa ré com a consumidora. 

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de 

Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de um bem juridicamente 

tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de 

Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes 

ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral é aquele que 

afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o 

ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa 

dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo 

indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do 

Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade 

real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de 

existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de 

suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que 

destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte 

contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo 

em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO 

ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o 

autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos 

e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, 

abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus 

credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível 

N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da 

autora, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Por isto, ao contrário do que 

diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo cabal devendo ser 

ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da indenização por 

danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em 

conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório 

para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo morais os danos causados 

a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo 

com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas 

sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima. Também é 

importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a 

indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de 

uma das partes e irregular desfalque da outra. A relação de equilíbrio 

entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de 

responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser 

extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e 

do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as 

cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não 

transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto 

ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto 

destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões. Caio 

Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve ser 

posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 

60). O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos 

Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem 
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preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, 

sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o 

ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado 

anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da 

fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral 

objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em 

todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o 

mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes 

e definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 12.000,00 (doze 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais" 

promovida por EMANUELA BORGES BARROS, em desfavor de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com qualificação nos autos, para o 

réu no pagamento da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o 

qual deverá ser corrigido em consonância com a apólice n° 0556185, 

firmada em 04 de julho de 2007, pelo senhor Vanderson Batistela, bem 

como no pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos 

morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por 

cento) ao mês a contar desta decisão; e, ao final, condená-lo no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

22/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008871-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008871-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008871-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002257-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002257-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000162-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBER CARLOS DE ARRUDA DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000162-30.2016.8.11.0003 Valor da causa: $89,569.31 

ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 506, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-160 POLO PASSIVO: Nome: EBER 

CARLOS DE ARRUDA DIAS Endereço: RUA ANTÔNIO DE MARCOS, N. 

415, Rua General de Marcos (Q. 09. L. 02), VILA OLGA MARIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-060 INTIMAÇÃO do patrono da Parte 

Autora para MANIFESTAR acerca da Certidão (ID 15097189), requerendo 

o que entender de direito, no prazo legal. RONDONÓPOLIS, 22 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004190-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA XAVIER PINTO (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004190-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA XAVIER PINTO (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001450-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOISIANO GABRIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001450-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOISIANO GABRIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001866-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

EDILSON MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001866-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

EDILSON MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003176-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSIMAR SANTOS ARANHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BRANCO BRILLINGER (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR (RÉU)

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003176-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSIMAR SANTOS ARANHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BRANCO BRILLINGER (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR (RÉU)

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003176-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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ROSIMAR SANTOS ARANHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BRANCO BRILLINGER (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR (RÉU)

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003176-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSIMAR SANTOS ARANHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BRANCO BRILLINGER (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR (RÉU)

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001216-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001216-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007789-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

NILSON ISRAEL SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007789-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

NILSON ISRAEL SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009813-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NOGUEIRA SOUSA (AUTOR(A))

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009813-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NOGUEIRA SOUSA (AUTOR(A))

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001770-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

LEDEMAR DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001770-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

LEDEMAR DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 
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especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009182-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

AILTON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009182-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

AILTON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000524-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

PETROVINA SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000524-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

PETROVINA SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005152-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA NOGUEIRA LOPES (AUTOR(A))

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000975-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (AUTOR(A))

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005223-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA (AUTOR(A))

DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDICARLOS RONQUI FERREIRA (RÉU)

EJC - FERREIRA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005516-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA JOSE CALDEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO JOSE GALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004616-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MENDONCA MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003738-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 

4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da 

PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, ante a impossibilidade de cumprimento da Busca e Apreensão por 

meio de Carta via postal, conforme pedido de ID 14004789. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

RONDONÓPOLIS, 22 de outubro de 2018. SOLANGE DE LUCENA DANTAS 

COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002365-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANIO SILVA RESENDE (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002365-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANIO SILVA RESENDE (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009464-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAM CEZAR LOPES (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009811-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO (REQUERIDO)

ANTONIO RIBEIRO TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1009811-48/2018 Juízo Deprecante: Santo Antônio do 

Leverger - MT Vistos. Cumpra-se conforme deprecado. Preste 

informações atualizada aos juízo de precante. Com o cumprimento da 

missiva, devolva-se a comarca de origem. Rondonópolis-MT, 18 de 

outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003983-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

TONY KLEBER GONSALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Certifico e dou fé que, em 

cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da 

CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal. RONDONÓPOLIS, 22 de outubro de 2018. 

SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007106-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

WELLYSON BRAGA MENDES (ADVOGADO(A))

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1007106-77/2018 Diante da comprovação do cumprimento do 

determinado na decisão no ID 15073126, cumpra-se conforme decidido na 

referida decisão. Rondonópolis – MT, 18 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008623-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABER GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008623-20/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Portoseg S/A - 

Crédito, Financiamento e Investimento. Ré: Jaber Gomes da Silva. Vistos, 

etc. PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de JABER GOMES DA SILVA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, emende a inicial, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) recolha as custas e 

taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008724-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MAYNE MOYLE NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008724-57/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

S/A. Ré: Guilherme Mayne Moyle Neto. Vistos, etc. BANCO BRADESCO 
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S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de GUILHERME 

MAYNE MOYLE NETO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido de 

desistência, formulado no ID 15891047, e julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004943-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEIDYANA TELES MACHADO (AUTOR(A))

LUCAS EVARISTO MACHADO SOUZA NETO (AUTOR(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005643-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO (ADVOGADO(A))

ROSANA MARIA SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MARIA DE LIMA OAB - 920.093.011-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação às 

contestações ID's 15804354 e 15810109, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007858-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE LIMA (AUTOR(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008884-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA BASTIAN (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008884-82/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Rodrigo 

Vieira Bastian. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro S/A. 

Vistos, etc. RODRIGO VIEIRA BASTIAN, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 

24 de janeiro de 2018, às 08:00h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se. Rondonópolis – MT, 08 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito l

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008725-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO TEODORO CHOMEN (EXECUTADO)

PEDRO CHOMEN (EXECUTADO)

RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN (EXECUTADO)

CHOMEN & CIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008725-42/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Santander (Brasil) S/A. Executados: Pedro Chomen - ME e Outros. 

Vistos, etc. BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor de PEDRO CHOMEN - ME, pessoa jurídica 

de direito privado e, PEDRO CHOMEN, RAQUEL TEODORO NEVES 

CHOMEN e JOÃO PEDRO TEODORO CHOMEN, com qualificações nos 

autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. 

Vistos. Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três dias, a 

contar da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 

13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral 

pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o 

pagamento, no prazo supramencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 

13.105/15). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifique-se o 

executado para que, querendo, ofereça embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis 

– MT, 15 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007001-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ARRUDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007001-03/2018 Ação: Reparação de Danos Materiais c/c Danos 

Morais Autora: Rosangela Arruda de Campos. Réus: Santa Casa de 

Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e Outra. Vistos, etc. 

ROSANGELA ARRUDA DE CAMPOS, com qualificação nos autos, 
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ingressara neste juízo com a presente “Ação de Reparação de Danos 

Materiais c/c Danos Morais” em desfavor de SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e UNIMED 

RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, pessoas 

jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 

13.105/15, designo o dia 24 de janeiro de 2018, às 08:30h, para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda 

Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis – MT, 15 de outubro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008069-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

DEVANIRA SOUZA COUTINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

SOMED SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP (RÉU)

CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008069-85/2018 Ação: Reparação por Danos Morais Autora: Devanira 

Souza Coutinho. Réus: Somed Mais – Somed Serviços e Assistência 

Médica Ltda. Vistos, etc. DEVANIRA SOUZA COUTINHO, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Reparação 

por Danos Morais” em desfavor de SOMED MAIS – SOMED SERVIÇOS E 

ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Conforme o disposto no artigo 

334 da lei 13.105/15, designo o dia 24 de Janeiro de 2018, às 09:00h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 08 de 

outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005903-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005903-80/2018 Ação: Ressarcimento de Danos Autor: Aig Seguros 

Brasil S/A. Ré: Gilberto Vieira. Vistos, etc. AIG SEGUROS BRASIL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Ressarcimento de Danos” em desfavor de GILBERTO VIEIRA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) carreando novamente aos autos os documentos de 

(fls.127/167 – correspondência ID 14434177 ao ID 14434231), eis que 

completamente ilegíveis, cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 

do Código de Processo Civil. b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, 

bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 08 de 

outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007759-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA PATRICIA VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007759-79/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

Credito – Financiamento e Investimento. Ré: Renata Patricia Vargas. 

Vistos, etc. BV FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de RENATA 

PATRICIA VARGAS, com qualificações nos autos, sobreveio o pedido de 

busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

corrigindo o valor da causa, eis que o constante de (fl.06 – 

correspondência ID 15318483, fl.02) encontra-se discrepante com o 

cálculo apresentado pelo autor à (fl.20 – correspondência ID 15318551), 

nos termos do artigo 319, V, do Código de Processo Civil; Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 08 de setembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008748-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCANTARA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1008748-85/2017 Vistos. Trata-se de uma Ação Monitória, 

sobrevindo pedido de citação, que Itaú Unibanco S/A, move em desfavor 

de José Alcântara Pereira, devidamente qualificados nos autos. Distribuída 

à ação, vieram-me os autos conclusos. É o relato. Decido. Intime-se a 

parte autora, para que, emende à inicial no prazo de (15) quinze dias, 

recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção 

nos moldes do artigo 321 e 485, I, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de setembro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008761-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA GUIDIO (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008761-84/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Maria da Conceição Fernandes dos Reis. Ré: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. MARIA DA CONCEIÇÃO 

FERNANDES DOS REIS, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em 

desfavor ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, emende a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: Carreando 

comprovante de endereço no qual a autora figure como titular ou, sendo 

em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência, eis que o constante em (fl.15 – correspondência ID 15711276) 

pertence a terceiro (artigo 320 do Código de Processo Civil); Transcorrido 

o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009531-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DUARTE SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA & NASSER EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1009531-77/2018 Vistos. Trata-se de uma ação de 

Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Morais, 

sobrevindo pedido de tutela de urgência, que Marco Túlio Duarte Soares, 

move em desfavor de Costa & Nasser Eventos Ltda Me., devidamente 

qualificados nos autos. Distribuída à ação, vieram-me os autos conclusos. 

Aduz o autor que é presidente da Associação Braseiro e titular da marca 

Festival Braseiro, devidamente registrada junto ao Instituto de Propriedade 

Industrial (INPI) conforme o documento de (fl.50 – ID 15918654), com data 

de depósito em 19.10.2016 na Classe Nice: 41, de acordo com à (fl.06 – ID 

15918119) e o registro concedido em 31 de julho de 2018. E, que a 

mesmo, cedeu todos os direitos relacionados a marca FESTIVAL 

BRASEIRO® para a Associação Braseiro, de acordo com o documento de 

cessão e transferência de (fl.49 – ID 15918650). Afirma que a primeira 

edição do FESTIVAL BRASEIRO® fora realizada em 19 de novembro de 

2016, em Rondonópolis – MT, com o sucesso do evento, outras edições 

foram realizadas. E, que a marca FESTIVAL BRASEIRO® fora depositada 

no INPI em 19 de outubro de 2016, antes mesmo de a primeira edição 

ocorrer, isto pensado como forma de resguardar a titularidade da marca. 

Alega que em meados de dezembro de 2017, começou a divulgação de um 

Festival de Carnes na cidade de São José do Rio Preto, interior do Estado 

de São Paulo, chamado ‘O Braseiro’. Coincidentemente o marketing 

desenvolvido para divulgação do evento se assemelha ao usado pelo 

FESTIVAL BRASEIRO®, conforme se depreende (fl. 10 – ID 15918119). 

Primando pela exclusividade do uso da marca, em 26 de janeiro de 2018, o 

procurador da parte autora entrou em contato com a empresa ré, para se 

abster de usar o nome ‘BRASEIRO’, devido a semelhança com o FESTIVAL 

BRASEIRO®. Como na época o registro da marca não havia sido 

concedido, o procurador da empresa ré que, o autor não teria o condão de 

legalmente impedir o uso por terceiros e ainda que a expressão BRASEIRO 

fosse de uso comum. Com a realização do evento ‘O Braseiro’, em 10 de 

março de 2018, observa-se a semelhança entre o uniforme, stands, 

formato do evento, e o tema da festa com o FESTIVAL BRASEIRO®, 

conforme às (fls.08/10 – ID 15918119). Por derradeiro, a autora requer em 

sede de tutela provisória de urgência, que parte ré se abstenha 

imediatamente de usar a expressão ”BRASEIRO” em seus eventos, sua 

área de atuação, em seus produtos, letreiros, fachadas, publicidade, 

propaganda, websites, redes sociais, bem como todos os meios de 

divulgação pública, sob pena de multa diária. É o relato. Decido. 

Considerando o petitório de (fl.78 – ID 15918926), hei por bem em deferir a 

alteração do polo ativo, bem como defiro o benefício da Justiça Gratuita, 

conforme o item ‘b’ de (fl.31 – ID 15918119, fl.28) e a natureza filantrópica 

da associação, com fulcro no artigo 98 do Código Processual Civil. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Conforme se sobressai dos documentos juntados aos 

autos a Associação Braseiro é titular da marca Festival Braseiro, 

devidamente registrada junto ao Instituto de Propriedade Industrial (INPI) 

conforme o documento de (fl.50 – ID 15918654), com data de depósito em 

19.10.2016 e o registro concedido em 31 de julho de 2018. E que, a 

propriedade da marca assegura ao titular seu uso exclusivo em todo 

território nacional, conforme dispõe a Lei 9.279/1996: “(...) Art. 129. A 

propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, 

conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso 

exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas 

coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”. Ademais, 

observo que o evento patrocinado pela ré utiliza-se de nome similar a que 

se pede proteção como sendo "Braseiro", o que levando em conta que o 

evento é idêntico, e até as propagandas são parecidas, como se vê das 

fotos juntadas aos autos, a continuidade na exploração do nome, 

certamente irá prejudicar o titular da marca e confundir os consumidores e 

ou usuários. Quanto ao perigo de ano ou resultado útil do processo, 

observo que a parte autora juntou aos autos elementos que indicam que a 

parte ré irá realizar evento no dia 24 de novembro de 2018, o que poderá 

compromete o uso exclusivo da marca pelo titular, no caos a parte autora. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - CÓPIA DA GUIA DE PREPARO - DESERÇÃO - 

PRIMEIRA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DIREITO EMPRESARIAL - 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS COM DESIGNAÇÕES 

SEMELHANTES - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA - 

POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129 DA LEI 9.279/96. 

/SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

CÓPIA DA GUIA DE PREPARO - DESERÇÃO - PRIMEIRA APELAÇÃO NÃO 

CONHECIDA. DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - 

MARCAS COM DESIGNAÇÕES SEMELHANTES - AÇÃO DE ABSTENÇÃO 

DO USO DA MARCA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129 DA 

LEI 9.279/96. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - CÓPIA DA GUIA DE PREPARO - DESERÇÃO - 

PRIMEIRA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DIREITO EMPRESARIAL - 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS COM DESIGNAÇÕES 

SEMELHANTES - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA - 

POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129 DA LEI 9.279/96. 

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

CÓPIA DA GUIA DE PREPARO - DESERÇÃO - PRIMEIRA APELAÇÃO NÃO 

CONHECIDA. DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -- 

MARCAS COM DESIGNAÇÕES SEMELHANTES - AÇÃO DE ABSTENÇÃO 

DO USO DA MARCA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129 DA 

LEI 9.279/96. SENTENÇA MANTIDA. - O recorrente deve comprovar o 

preparo, em sua guia original, no momento de interposição do recurso, sob 

pena de deserção. - Diante de provas contundentes capazes de 

demonstrar a semelhança existente entre marcas aptas a induzir o 

consumidor a erro, tratando-se de mesmo segmento comercial, a empresa 

ré deve se obstar ao uso da marca semelhante, cujo registro encontra-se 

vigente há mais tempo e sob proteção legal. - A proteção às marcas é 

garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XXIX, da CR/88, bem 

como na Lei nº 9.279/96, que ve.io dar eficácia à referida disposição 

constitucional. (TJ-MG - AC: 10023130019278004 MG, Relator: Mota e 

Silva, Data de Julgamento: 08/11/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2016)”. “PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

Uso indevido de marca. Autora titular da marca "Bravo! Turismo". 

Utilização, pela ré, de marca semelhante, "Bravo Viagens", para atuação 

na mesma classe de serviços de agência de turismo. Pedido de imposição 
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de abstenção de uso da marca, pena de incidência de multa. Perda 

superveniente de interesse processual. Abstenção espontânea da 

violação de marca da autora, de sorte a tornar desnecessário o 

provimento de obrigação de não fazer. Indenização de danos materiais e 

morais por concorrência desleal. Admissibilidade. Violação comprovada da 

marca da autora, pela adoção de marca semelhante. Depósito do pedido 

de registro no INPI garante ao depositante o direito de zelar pela 

integridade material ou reputação da marca. Ato de concorrência desleal, 

a gerar dever de indenizar. Dano moral configurado. Nódoa à imagem da 

autora no nicho de mercado em que atua, diante do recebimento de 

diversas cobranças de débitos da ré. Sentença mantida. Recursos 

d e s p r o v i d o s .  ( T J - S P  1 0 0 7 3 3 8 4 8 2 0 1 3 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1007338-48.2013.8.26.0100, Relator: Francisco Loureiro, Data de 

Julgamento: 06/07/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data 

de Publicação: 06/07/2018)”. Como restam demonstrados os documentos 

carreados aos autos, à similaridade quanto ao nome, disposição do 

evento, tema, marketing, divulgação do evento, hei por bem em deferir o 

pedido de tutela de urgência para determinar que parte ré se abstenha 

imediatamente de usar a expressão ”BRASEIRO” em seus eventos, sua 

área de atuação, em seus produtos, letreiros, fachadas, publicidade, 

propaganda, websites, redes sociais, bem como todos os meios de 

divulgação pública, sob pena de aplicação de astreintes no importe de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. 

Em conformidade com o disposto no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 22 de janeiro 

de 2019, às 09:30 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de 

Cidadania (CEJUSC). Cite-se, em conformidade aos termos dos artigos 

246, I, e, 334, § 5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Ao ser citado, 

o réu deverá ser cientificado do prazo para contestar, bem como o que 

adverte os artigos 335 e 344 do Código de Processo Civil. Em seguida, 

certifique-se a tempestividade e dê vistas à parte autora para impugnar, 

querendo. Após, venham-me conclusos. Intima-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 22 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008941-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON RICARDO TESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1008941-03/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação Monitória, 

sobrevindo pedido de citação, que Banco do Brasil S/A, move em 

desfavor de Nilson Ricardo Testa, devidamente qualificados nos autos. 

Distribuída a ação, vieram-me os autos conclusos. É o relato. Decido. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, de acordo com 

o artigo 700 do Código Processual Civil. Defiro, pois, de plano, a expedição 

de mandado, com prazo de (15) quinze dias, nos termos do pedido inicial, 

anotando-se, nesse mandado que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento são fixados a 

razão de 05% (cinco por cento), sobre o valor atribuído à causa (artigo 

701, caput e §1º, do Código de Processo Civil). Conste, ainda, na carta 

(artigo 700, §7º e artigo 246, I, Código de Processo Civil), que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (artigo 701, §2º e artigo 702, 

Código de Processo Civil). Expeça-se mandado. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis – MT, 18 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009381-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GOMES RIBEIRO (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1009381-96/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação Monitória, 

sobrevindo pedido de citação, que Marcio Gomes Ribeiro, move em 

desfavor de Maura Alves dos Santos, devidamente qualificados nos 

autos. Distribuída a ação, vieram-me os autos conclusos. É o relato. 

Decido. Considerando os documentos de (fls.16/19 – ID 15868674), hei 

por bem em deferir o benefício da Justiça Gratuita, com fulcro no artigo 98 

do Código de Processo Civil. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente, de acordo com o artigo 700 do Código 

Processual Civil. Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado, com 

prazo de (15) quinze dias, nos termos do pedido inicial, anotando-se, 

nesse mandado que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas, 

entretanto, estes, para o caso de não cumprimento são fixados a razão de 

05% (cinco por cento), sobre o valor atribuído à causa (artigo 701, caput e 

§1º, do Código de Processo Civil). Conste, ainda, na carta (artigo 700, §7º 

e artigo 246, I, Código de Processo Civil), que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e que, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (artigo 701, §2º e artigo 702, Código de Processo Civil). 

Expeça-se mandado. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 18 de 

outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007360-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1007360-50/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, sobrevindo pedido de citação, que Banco 

do Brasil S/A, move em desfavor de Nelson José Vigolo, Geraldo Vigolo e 

Rosemari Konageski Vigolo, devidamente qualificados nos autos. 

Distribuída à ação, vieram-me os autos conclusos. É o relato. Decido. 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar 

da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) 

Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral pagamento 

no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o pagamento, no 

prazo supramencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15). Cientifique-se o 

executado para que, querendo, ofereça embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15). Intime-se e cumpra-se. 

Rondonópolis - MT, 18 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007607-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO ALVES FEITOSA (RÉU)
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RAIMUNDA RIBEIRO FEITOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIENE RIBEIRO FEITOSA OAB - 086.331.826-61 (REPRESENTANTE)

CLEITON RIBEIRO FERREIRA OAB - 047.716.681-40 (REPRESENTANTE)

MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA COELHO OAB - 946.117.501-91 

(REPRESENTANTE)

REINALDO RIBEIRO FEITOSA OAB - 035.881.291-70 (REPRESENTANTE)

JOSE DIVINO RIBEIRO FEITOSA OAB - 024.416.961-65 (REPRESENTANTE)

FRANCISCA MARQUES DE OLIVEIRA OAB - 009.523.431-42 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1007607-31/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação de 

Usucapião, sobrevindo pedido de citação, que Edson Rodrigues de 

Freitas, move em desfavor de Raimunda Ribeiro Feitosa e Edmundo Alves 

Feitosa, devidamente qualificados nos autos. Distribuída a ação, 

vieram-me os autos conclusos. É o relato. Decido. Considerando os 

documentos de (fl.07), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita, de acordo com o artigo 98do Código de Processo Civil. Cite-se 

por carta (artigo 246, I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em 

cujo nome estiver transcrito o imóvel, bem como os confinantes nos 

endereços declinados, e por edital, com prazo de (30) trinta dias, os 

interessados, ausentes incertos e desconhecidos (§2º artigo 216-A da Lei 

nº 6.015/73). Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 

6.015/73 e, §1º, art.218, art.219 e art.230, ambos do CPC). Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público (art. 178, I, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 18 de 

outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1008000-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

POLLYANA CRISTINA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSI LEILA PETERSEN GUTSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1008000-87/2017 Vistos. Trata-se de uma Notificação 

Judicial, sobrevindo pedido de notificação, que RC – Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., move em desfavor de Nelsi Leila Petersen Gutsch, 

devidamente qualificados nos autos. Distribuída à ação, vieram-me 

conclusos. É o relato. Decido. Acolho a emenda à inicial de (fls.25/27 – ID 

11833239). Defiro a notificação nos moldes do artigo 726, caput, do 

Código de Processo Civil. Após a notificação, entregue os autos ao 

requerente (artigo 729 do CPC). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 18 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002461-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

ANA CLEIA JEAN DE SALES (AUTOR(A))

ROBERTO DE MELO BEBER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO RODRIGUES LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1002461-09/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação de 

Usucapião, sobrevindo pedido de citação, que Roberto de Melo Beber e 

Ana Cleia Jean de Sales, move em desfavor de Ubaldo Rodrigues Lima, 

devidamente qualificados nos autos. Distribuída a ação, vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Decido. Acolho a emenda à inicial de 

(fls.193/206 - ID 13339694 ao ID 13339795). Cite-se por carta (artigo 246, 

I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo nome estiver 

transcrito o imóvel, bem como os confinantes nos endereços declinados, e 

por edital, com prazo de (30) trinta dias, os interessados, ausentes 

incertos e desconhecidos (§2º artigo 216-A da Lei nº 6.015/73). 

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 

o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e 

dos documentos que instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, 

art.218, art.219 e art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação 

supra, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público (art. 

178, I, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 18 de outubro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008943-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008943-70/2018 Ação: Habilitação de Crédito. Autor: Banco do Brasil 

S/A. Ré: Espólio de Bolivar Amâncio de Carvalho – Representado por seu 

Inventariante: João Victor Cunha Carvalho. Vistos, etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Habilitação de Crédito” em desfavor ESPÓLIO DE 

BOLIVAR AMÂNCIO DE CARVALHO, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que a parte autora distribuíra o presente feito por 

dependência do Processo Físico sob nº3338-88.2003.811.0003 (Código – 

300175), que tramitam na 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 

intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (15) quinze dias, comprove nos autos a correta distribuição da 

presente demanda junto ao Cartório Distribuidor. Transcorrido o prazo, 

certifique-se nos autos e, venham-me conclusos para o devido 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 08 

de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006236-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO (ADVOGADO(A))

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE SOUZA CARDOSO PARO (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1006236-32/2018 Ação: Indenização por Lucros Cessantes Autora: 

Comando Diesel Transporte e Logística – Eireli. Réus: Fernando de Souza 

Cardoso Paro e Outro. Vistos, etc. COMANDO DIESEL TRANSPORTE E 

LOGÍSTICA – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Lucros Cessantes” em 

desfavor de FERNANDO DE SOUZA CARDOSO PARO, com qualificação 

nos autos, e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Em consonância com o disposto no artigo 

334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a 

ser realizada no dia 29 de novembro de 2018, às 10:00 horas, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 
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Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 22 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009231-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LACERDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009231-18/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Fernando Lacerda dos Santos. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Vistos, etc. FERNANDO LACERDA DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não há elementos seguros o 

suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que 

demanda melhor compreensão fática, haja vista que as razões que 

fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de melhor 

apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 

24 de Janeiro de 2018, às 09:30h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 22 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009948-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES ANTONIO MORIGGI (AUTOR(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009948-30.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

30.08.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 1.836,16 (mil e oitocentos e trinta e seis reais 

e dezesseis centavos). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/1614417-2, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

relativo ao período de 01/2018 a 06/2018, sendo, portanto, discutível o 

valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. Ademais, conforme 

extrato juntado no Num. 9640426 - Pág. 8, o autor comprovou que sempre 

efetuou o pagamento de todas as faturas de energia e que não houve 

alteração de seu consumo/valor das parcelas, mesmo após a inspeção 

realizada pela ré descrever a anormalidade de “desvio de energia no ramal 

de entrada”. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o 

débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido 

fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante 

corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos 

serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da 

legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 

porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 

para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL 

– (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA 

DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado 

se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente 

e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por 

meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 

20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, 

Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento 

de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 
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Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado precedente “no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/1614417-2, em relação ao débito no 

valor de R$ 1.836,16 (mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis 

centavos) com vencimento em 30.08.2018, bem como se abstenha de 

inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Para o caso 

de descumprimento da determinação acima, fixo multa por hora, no 

montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009947-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA AMARAL MELLO DOS PASSOS (AUTOR(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009947-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

15.10.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 8.005,22 (oito mil e cinco reais e vinte e dois 

centavos). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido 

pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, deu-se de forma 

unilateral, e não corresponde à utilização mensal de energia pela Unidade 

Consumidora nº 6/137791-0, restando identificada como cobrança de 

“recuperação de consumo” relativo ao período de 02/2017 a 06/2018, 

sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da 

lide. Ademais, conforme extrato juntado no Num. 9640426 - Pág. 8, o autor 

comprovou que sempre efetuou o pagamento de todas as faturas de 

energia e que não houve alteração de seu consumo/valor das parcelas, 

mesmo após a inspeção realizada pela ré descrever a anormalidade de 

“desvio de energia no ramal de entrada”. O usuário dos serviços não pode 

ser compelido a pagar o débito apontado pela fornecedora de energia 

apenas porque foi emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando 

a sua quitação mediante corte no fornecimento de energia elétrica e 

eventual negativação nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta 

extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à 

dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos 

posto essenciais para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. 

“APELAÇÃO CÍVEL – (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese 

do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas 

emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por 

fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

– j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 

73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado precedente “no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/137791-0, em relação ao débito no 

valor de R$ 8.005,22 (oito mil e cinco reais e vinte dois centavos) com 
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vencimento em 15.10.2018, bem como se abstenha de inserir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. Para o caso de 

descumprimento da determinação acima, fixo multa por hora, no montante 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. A 

autora requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que a demandante traga aos autos cópia de suas 

três últimas declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento 

e/ou CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000994-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

GILDA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010430-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO RODRIGO CARLOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010430-12.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAIRO RODRIGO CARLOS Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo 

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

em desfavor de KAIRO RODRIGO KARLOS, em relação ao bem descrito na 

inicial. A exordial não veio acompanhada do comprovante de constituição 

em mora da parte devedora. Instada a emendar a inicial, a parte autora 

deixou de promover os atos para a sua regularização. É o relatório. 

Decido. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor é 

requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, de modo que a sua ausência implica no indeferimento da 

inicial. Insta consignar que não é considerada válida a notificação enviada 

para endereço diverso do constante no contrato e recebida por terceira 

pessoa, sem que haja comprovação nos autos de que o devedor reside 

no endereço em que a correspondência teria sido entregue. Assim, 

persistindo a irregularidade mesmo depois de oportunizada a emenda a 

inicial, a extinção do feito é medida que se impõe. Neste sentido: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM 

MORA – NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA PELO RÉU – ENDEREÇO DIVERSO 

DO QUE FOI INFORMADO NO CONTRATO – INVALIDADE DO ATO - 

RECURSO PROVIDO. Considerando-se que a notificação foi enviada para 

endereço diverso daquele informado no contrato, e não sendo recebida 

pessoalmente por ele, não é possível reconhecer sua validade, não 

servindo para comprovar a mora, nem para deferimento da liminar, que 

deve ser  revogada.  (TJ-SP 20848659220188260000 SP 

2084865-92.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

30/05/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/05/2018) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

- IRREGULARIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A notificação 

extrajudicial, que constitui em mora o devedor fiduciante, é aquela 

entregue no endereço fornecido no instrumento contratual firmado entre 

as partes, não havendo necessidade da entrega pessoal. Sendo a 

notificação extrajudicial entregue em endereço diverso daquele informado 

pelo devedor no contrato, tem-se que a constituição em mora do devedor 

não se aperfeiçoou, sendo a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, de rigor, pela ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular. (TJ-MG - AI: 10000170736466001 MG, 

Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 05/03/0018, Data de 

Publicação: 14/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO JULGADA EXTINTA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO 

EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não se verifica a 

comprovação da mora do devedor fiduciário se a notificação extrajudicial 

é remetida para endereço diverso do constante do contrato celebrado 

entre as partes. (TJ-MT - APL: 00251866020168110041 31153/2017, 

Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 

12/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2017) 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO 

DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONTRATO. 1. A comprovação da mora é requisito essencial para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja 

a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo 2. Não se 

configura válida a notificação do devedor quando encaminhada a 

endereço diverso do contrato. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 323702820158090051, Relator: DES. WALTER 

CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 16/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, 

Data de Publicação: DJ 2102 de 01/09/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR. 

NOTIFICAÇÃO ENTREGUE A TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE 

DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO. CREDOR DEVE COMPROVAR 

QUE DEVEDOR RESIDE NO ENDEREÇO EM QUE A NOTIFICAÇÃO FOI 

ENTREGUE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVALIDADE. MORA NÃO 

COMPROVADA. I. Notificação não entregue no endereço do devedor, 

desatendendo, pois, o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, 

invalidade do ato, haja vista que a Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de 

Justiça, preconiza que a comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente. II. A notificação enviada a 

endereço diverso do constante no contrato não configura documento hábil 

a comprovar a constituição em mora do devedor, se o credor não 

comprova que aquele reside no endereço em que a notificação teria sido 

entregue, isto é, não demonstrada diligência no endereço do contrato, nem 

justificado o motivo pelo qual o autor não enviou a notificação ao referido 

endereço, não restando assim comprovada a mora contratual. III. Agravo 

de instrumento conhecido e improvido. (TJ-AM - AI: 
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40021539120168040000 AM 4002153-91.2016.8.04.0000, Relator: Nélia 

Caminha Jorge, Data de Julgamento: 01/08/2016, Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: 01/08/2016) Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas finais. 

Sem honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003827-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RECIDIVI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003827-83.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP0209551A 

REQUERIDO: VANESSA RECIDIVI DECISÃO Vistos e examinados. A parte 

autora foi intimada para regularizar a petição inicial, e quedou-se inerte, 

não tendo promovido a diligência que lhe incumbia, abandonando a causa. 

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso I e III, indefiro a 

petição inicial e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000405-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO BEGNINI MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000405-37.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADELMO BEGNINI MACHADO RÉU: LUCIANA APARECIDA DOS 

SANTOS Vistos e examinados. Intime-se o requerido, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a devolução mencionada na 

petição retro. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000232-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

RODRIGO FONSECA FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVO WAISBERG (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERENTE)

glaucia albuquerque brasil (REQUERENTE)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

glaucia albuquerque brasil (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERENTE)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

GERALDO VIGOLO (REQUERENTE)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERENTE)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERENTE)

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS (ADVOGADO(A))

BEATRIZ LEITE KYRILLOS (ADVOGADO(A))

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS MARIA FERNANDES (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HOLCO MAN LIMITED (REQUERIDO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

RAPHAEL NEHIN CORREA (ADVOGADO(A))

CLELIO MARCONDES FILHO (ADVOGADO(A))

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL VINICIO ARANTES NETO (ADVOGADO(A))

EMBRAER S.A. (REQUERIDO)

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

RUY COPPOLA JUNIOR (ADVOGADO(A))

POSTO SIMON LTDA (REQUERIDO)

EDSON JUNIOR CLAUDIO (REQUERIDO)

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DA CHINA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS (REQUERIDO)

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

LOESER E PORTELA- ADVOGADOS (REQUERIDO)

CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI (ADVOGADO(A))

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO (ADVOGADO(A))

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PATRICIA REY CARVALHO (ADVOGADO(A))

VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

ANDRE ARCHETTI MAGLIO (ADVOGADO(A))

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (REQUERIDO)

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(REQUERIDO)

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

LEANDRO BUENO FONTE (ADVOGADO(A))

PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS (ADVOGADO(A))

INQUIMA LTDA (REQUERIDO)

EDUARDO LORENZETTI MARQUES (ADVOGADO(A))

DANIEL DE AGUIAR ANICETO (ADVOGADO(A))

NATALIA YAZBEK ORSOVAY (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS (ADVOGADO(A))

MARLOS LUIZ BERTONI (ADVOGADO(A))

DANTHE NAVARRO (ADVOGADO(A))

JULIANA VISCONTE MARTELI (ADVOGADO(A))

GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)
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CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

FERNANDO LOESER (ADVOGADO(A))

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

LETICIA BRESSAN (ADVOGADO(A))

THAISA MICCOLI SILVA (ADVOGADO(A))

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 

(REQUERIDO)

MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES (ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (REQUERIDO)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERIDO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BRUNO DELGADO CHIARADIA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA TORRES FARIAS (ADVOGADO(A))

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (REQUERIDO)

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERIDO)

ARMIN LOHBAUER (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO (ADVOGADO(A))

WILTON CORDEIRO GUEDES (ADVOGADO(A))

ORLANDO SILVA NETTO (ADVOGADO(A))

VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

JULIANA DE CARVALHO VIANNA (ADVOGADO(A))

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

CAMILLA LEITE DUARTE (ADVOGADO(A))

GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERIDO)

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 

(REQUERIDO)

JULIANA PAULA SARTORE DONINI (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA (ADVOGADO(A))

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

ASR PNEUS LTDA (REQUERIDO)

RAPHAEL GODINHO PEREIRA (ADVOGADO(A))

KOMLOG IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

ELTON FERNANDES REU (ADVOGADO(A))

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA LUISA BARBOSA BARRETO (ADVOGADO(A))

ARCIDES DE DAVID (ADVOGADO(A))

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (REQUERIDO)

SAP BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Ary Fruto (ADVOGADO(A))

VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIZ TAVANO (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS CABULON (ADVOGADO(A))

MELISE CEZIMBRA MELLO (ADVOGADO(A))

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

WF AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA (ADVOGADO(A))

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO JORGE SACHETO (ADVOGADO(A))

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERIDO)

IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MOL (BRASIL) LTDA (REQUERIDO)

PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BIAVATTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

RODOLFO TERRENGUI NETO (REQUERIDO)

KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA (REQUERIDO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA FIGUEIRA (ADVOGADO(A))

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VITOR CARVALHO LOPES (ADVOGADO(A))

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

ROBERTO CESAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNISOJA S/A (REQUERIDO)

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GUILHERME FERNANDES GARDELIN (ADVOGADO(A))

AGRICOLA HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (REQUERIDO)

MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA (ADVOGADO(A))

MARCELLA MARY VEIGA SOUZA (ADVOGADO(A))

A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME (REQUERIDO)

GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO (ADVOGADO(A))

CHARLES ISIDORO GRUENBERG (ADVOGADO(A))

LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (REQUERIDO)

VIVIANE ANNE DIAVAN (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA (ADVOGADO(A))

Itamar Dall'Agnol (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA (ADVOGADO(A))

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME (REQUERIDO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)
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LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES (ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (ADVOGADO(A))

MARCELO SALVI (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO MOREIRA (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI (ADVOGADO(A))

BASF SA (REQUERIDO)

MONSOY LTDA (REQUERIDO)

POSTO R7 LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME (REQUERIDO)

C WONDRACEK - EPP (REQUERIDO)

RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 (REQUERIDO)

D M P INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GUILHERME LAUER MURTA (ADVOGADO(A))

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIO O DANTAS - ME (REQUERIDO)

PNEU TECH LTDA - EPP (REQUERIDO)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

OSVALDO LIMA COSTA - ME (REQUERIDO)

G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

PETROLUZ DIESEL LTDA (REQUERIDO)

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (REQUERIDO)

VALDIR INACIO MAHL (REQUERIDO)

ELAINE NADALIN - ME (REQUERIDO)

SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

BANCO INDUSVAL SA (REQUERIDO)

FERNANDO DAMASCENO PERES (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS (ADVOGADO(A))

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REQUERIDO)

WALDEMAR DECCACHE (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS (ADVOGADO(A))

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI (ADVOGADO(A))

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME (REQUERIDO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

ALAN SALVIANO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

GIULIANO DIAS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

KAREN DA SILVA REGES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY (ADVOGADO(A))

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

RICARDO CHOLBI TEPEDINO (ADVOGADO(A))

MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO ABC BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MARCOS GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

FERNANDA GIBERTONI (ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI (ADVOGADO(A))

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO (ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (ADVOGADO(A))

ORESTES DA SILVA TARGINO (REQUERIDO)

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES (ADVOGADO(A))

WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RENATO CESAR VIANNA GOMES (ADVOGADO(A))

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

ANA PAULA BRISON (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

ELETRICA SERPAL LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO SALES (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE ESPINDULA - ME (REQUERIDO)

ALEXANDRE NELSON FERRAZ (ADVOGADO(A))

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERIDO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERIDO)

SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

CHRISTINE FISCHER KRAUSS (ADVOGADO(A))

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE 

VIGOLO, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, BOA ESPERANCA 

AGROPECUARIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. 

AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA., FAZENDA 

SAO JORGE LTDA, FAZENDA SAO BENEDITO LTDA, FAZENDA SAO 

MATEUS LTDA, FAZENDA SAO JOSE LTDA, EDILENE PEREIRA MORAIS 

VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA 

REQUERIDO: HOLCO MAN LIMITED, BANCO PAN S.A., DU PONT DO 

BRASIL S A, NIDERA SEMENTES LTDA., GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO 

E SERVICOS S.A., BANCO DA CHINA BRASIL S.A, IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS, BANCO SAFRA S-A, MONSANTO DO BRASIL 

LTDA, BAYER S.A., BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PINE S/A, BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, FMC QUIMICA DO BRASIL 

LTDA., BASF SA, MONSOY LTDA, BANCO ABC BRASIL S.A., BANCO 

ORIGINAL S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO BMG, TEREZA 

CARVALHO TEIXEIRA, MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., ARYSTA LIFESCIENCE DO 

BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA., BANCO CAIXA 

GERAL - BRASIL S.A., INQUIMA LTDA, BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A., OCTANTE SECURITIZADORA S.A, BANCO FIDIS S/A, OI S.A, OI 

MOVEL S.A, TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), ATACADAO S.A., 

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA, LOESER E PORTELA- ADVOGADOS, 
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO 

LTDA, IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, 

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, SAP BRASIL LTDA, WF 

AGROPECUARIA LTDA, PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, AGRICOLA HORIZONTE LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BANCO JOHN DEERE 

S.A., GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S A, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, BANCO INDUSVAL SA, 

ELAINE NADALIN - ME, SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS 

LTDA - ME, ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP, JOSE ALBERTO 

AMARO DA SILVA 24991104220, C WONDRACEK - EPP, RONDOFERRO 

COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP, TERRA PREMIUM COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., MARCIO O DANTAS - ME, SHIGAKI 

OMOTO & CIA LTDA - EPP, PNEU TECH LTDA - EPP, OSVALDO LIMA 

COSTA - ME, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA, CAROLINA 

VEICULOS LTDA, GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ABG 

COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP, GILBERTO DE 

ESPINDULA - ME, MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME, M. D. 

PEREIRA COMERCIO - EPP, SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 

EPP, ANTONIO GOMES JARDIM NETO, ELETRICA SERPAL LTDA, PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A, DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - 

EPP, GUIMARAES AGRICOLA LTDA, GUIMARAES CENTRO NORTE 

SERVICOS MECANICOS LTDA - ME, GUIMARAES TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP, AUTO MOLAS PARANATINGA 

LTDA - EPP, DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, G A BAZANA 

POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP, A. P. BAZANA PRESTADORA DE 

SERVICO - ME, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, AGRO BAGGIO 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME, LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA, 

POSTO R7 LTDA, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

AUTOPECAS LTDA - ME, ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME, G. A. COMERCIO 

DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME, D M P INFORMATICA LTDA - EPP, SORAIA 

GHATTAS ARAGAO - ME, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE LTDA., INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME, AUTO ELETRICA 

SANTA CLARA LTDA - ME, MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP, 

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA, CADORE BIDOIA & CIA LTDA, 

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP, 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, GIDEOLI TUBOS VALVULAS E 

CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CASCAVEL 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, 

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, VALE DA SERRA 

TRANSPORTES LTDA, SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA, 

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., ASR PNEUS 

LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SENA RONDONOPOLIS 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, RODOLFO TERRENGUI NETO, 

SANTOS MARIA FERNANDES, EMAL EMPRESA DE MINERACAO 

ARIPUANA LTDA, SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS, G O 

ZUCCHI & CIA LTDA - EPP, MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA, 

RABOBANK CURACAO N.V., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DE 

INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., ROBRACON 

RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, IBM 

BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, MACEDO & 

SOUZA LTDA, BIAVATTI & CIA LTDA, MOL (BRASIL) LTDA, FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DRANKA E FILHO TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA - ME, UNISOJA S/A, GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME, 

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, COFCO INTERNACIONAL 

BRASIL S.A., KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA, 

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., KOMLOG 

IMPORTACAO LTDA, PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, 

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, EMPRESA 

BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, ROTA OESTE 

MAQUINAS LTDA, ANDERSON NEVES DE FREITAS, PETROLUZ DIESEL 

LTDA, VALDIR INACIO MAHL, BRF S.A., IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA, ORESTES DA SILVA TARGINO, MARCOS GONCALVES GOMES, 

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, POSTO SIMON LTDA, EDSON 

JUNIOR CLAUDIO, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, 

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA, BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, 

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME, SALVADOR LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME, 

CLARO S.A., PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS 

LTDA, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL 

LTDA, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, LEANDRO MOTTA DA 

SILVA, FABIANO & LOURENCO LTDA - ME, CAIADO PNEUS LTDA, 

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., CALCARIO MATO 

GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EMBRAER S.A., 

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA., 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES Vistos e 

examinados. 01 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE IDS. 10546711, 

10746129, 10748298, 11535784, 11586840 e 11598481. Homologado o 

plano de recuperação judicial das recuperandas, após a devida 

aprovação em Assembleia Geral de Credores, aportaram aos autos os 

Embargos de Declaração supra identificados, tendo por objeto as 

seguintes discussões: supressão de garantias; manutenção das 

obrigações solidárias e suspensões das ações e execuções movidas 

contra as recuperandas e terceiros garantidores. Referidos Embargos de 

Declaração foram recebidos, tendo sido determinado que sobre eles se 

manifestassem as recuperandas e a Administradora Judicial. Ocorre que, 

paralelamente, contra a decisão que homologou o plano de recuperação 

judicial também foram interpostos vários Recursos de Agravo de 

Instrumento perante a Instância Superior (1001716-38.2018, 

1001714-68.2018, 1001708-61.2018, 1007105-09.2018, 1001677-41.2018, 

1001518-98.2018, 1001317-09.2018, dentre outros). E, em referidos 

recursos, a Instância Superior já deliberou acerca das questões que são 

objeto dos Embargos de Declaração apresentados neste feito. Deste 

modo, considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já decidiu, em sede recursal, as questões atinentes a supressão 

de garantias, manutenção das obrigações solidárias, suspensões das 

ações e execuções movidas contra as recuperandas e terceiros 

garantidores e outras matérias afetas ao plano de recuperação judicial 

homologado, notoriamente ocorreu a perda do objeto dos Embargos de 

Declaração propostos neste juízo de piso, que não pode reanalisar o que 

já restou deliberado pela Instância Superior. Deste modo, deixo de apreciar 

os Embargos de Declaração de Id. 10546711, 10746129, 10748298, 

11535784, 11586840 e 11598481. 02 – DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA 

DE ID. 10840830. Solicitou a recuperanda a liberação de valores 

bloqueados em ações de execuções propostas individualmente pelos 

credores que listou. Instada a se manifestar a Administradora Judicial 

pugnou pelo acolhimento do pedido formulado, para que seja oficiado ao 

Juízo da 40ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, a fim de determinar 

a disposição dos valores constritos naquele Juízo (Id. 14031355); e 

assentou que os demais valores listados já estão à disposição do juízo 

recuperacional. Na decisão judicial de Id. 11952589 (item 03) este juízo 

determinou que, após a manifestação da Administradora Judicial, fosse 

dada vista dos autos ao Ministério Público para que também emitisse o seu 

parecer, estando tal deliberação pendente de cumprimento. Isto posto, 

determino o imediato cumprimento do contido no item 03 da decisão judicial 

de Id. 11952589. 03 – DA PETIÇÃO DO CREDOR LOESER & PORTELA DE 

ID. 11399716. Considerando que a petição apresentada diz respeito a 

alegação de equívoco na listagem de crédito, inegavelmente o assunto não 

pode ser tratado nestes autos e deverá ser objeto de eventual 

impugnação, a ser proposta nos moldes da Lei 11.101/2005, como bem 

anotou a diligente Administradora Judicial (Id. 14031355). Isto posto, deixo 

de apreciar a petição apresentada. DEMAIS DETERMINAÇÕES: a) Intime-se 

a recuperanda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a 

petição do credor AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (Id. 14853336), 

onde informa que o crédito não foi pago como previsto no plano de 

recuperação judicial homologado; b) Intime-se o credor RIBAMAR JOSÉ 

RIBEIRO para que, querendo, providencie a habilitação do seu crédito, nos 

moldes previstos na Lei 11.101/2005, haja vista que a Administradora 

Judicial noticiou que o mesmo não está devidamente habilitado nos autos 

(Id. 14031355); c) Intime-se a recuperanda e a Administradora Judicial 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre as alegações e 

requerimentos contidos na petição do sócio LEANDRO MOTTA DA SILVA 

(Id. 14966179). Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

para que também possa se manifestar acerca de referida peça, no prazo 

legal; d) Intime-se a recuperanda e a Administradora Judicial para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre os requerimentos contidos 

na petição do credor BANCO VOTORANTIM (Id. 15461288). Na sequência, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que também possa se 

manifestar acerca de referida peça, no prazo legal; e) Intime-se a 

Administradora Judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 
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sobre os requerimentos contidos na petição da recuperanda (Id. 

113361715 - liberação de 176.013,5 sacas de soja arrestadas pela 1ª 

Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT e encontram-se armazenadas na 

Amaggi, Cargill e Bunge). Na sequência, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, para que também possa se manifestar acerca de 

referida peça, no prazo legal; f) Intime-se a Administradora Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre os requerimentos 

contidos na petição da recuperanda (Id. 14644889 - expedição de ofício à 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que seja registrada a 27ª 

alteração do contrato social da recuperanda, bem como autorizado o 

registro de futuras alterações dos contratos sociais das recuperandas 

que versem sobre situações expressamente autorizadas no plano de 

recuperação judicial homologado; e a expedição de oficio à Junta 

Comercial do Estado de Goiás, para que seja registrada a 27ª alteração do 

contrato social da recuperanda, com a baixa da filial localizada em Rio 

Verde/GO). Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

para que também possa se manifestar acerca de referida peça, no prazo 

legal; g) Intime-se a Administradora Judicial para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre os requerimentos contidos na petição da 

recuperanda (Id. 15249601- oneração de bens de sua titularidade para 

que possam ser utilizados como garantia do empréstimo que pretendem 

contratar com investido interessado, a fim de obter recursos para aplicar 

em seu capital de giro e honrar as obrigações assumidas no plano de 

recuperaçao judicial homologado). Na sequência, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, para que também possa se manifestar acerca de 

referida peça, no prazo legal; Intimem-se a todos desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000232-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

RODRIGO FONSECA FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVO WAISBERG (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERENTE)

glaucia albuquerque brasil (REQUERENTE)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

glaucia albuquerque brasil (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERENTE)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

GERALDO VIGOLO (REQUERENTE)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERENTE)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERENTE)

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS (ADVOGADO(A))

BEATRIZ LEITE KYRILLOS (ADVOGADO(A))

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS MARIA FERNANDES (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HOLCO MAN LIMITED (REQUERIDO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

RAPHAEL NEHIN CORREA (ADVOGADO(A))

CLELIO MARCONDES FILHO (ADVOGADO(A))

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL VINICIO ARANTES NETO (ADVOGADO(A))

EMBRAER S.A. (REQUERIDO)

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

RUY COPPOLA JUNIOR (ADVOGADO(A))

POSTO SIMON LTDA (REQUERIDO)

EDSON JUNIOR CLAUDIO (REQUERIDO)

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DA CHINA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS (REQUERIDO)

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

LOESER E PORTELA- ADVOGADOS (REQUERIDO)

CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI (ADVOGADO(A))

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO (ADVOGADO(A))

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PATRICIA REY CARVALHO (ADVOGADO(A))

VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

ANDRE ARCHETTI MAGLIO (ADVOGADO(A))

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (REQUERIDO)

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(REQUERIDO)

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

LEANDRO BUENO FONTE (ADVOGADO(A))

PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS (ADVOGADO(A))

INQUIMA LTDA (REQUERIDO)

EDUARDO LORENZETTI MARQUES (ADVOGADO(A))

DANIEL DE AGUIAR ANICETO (ADVOGADO(A))

NATALIA YAZBEK ORSOVAY (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS (ADVOGADO(A))

MARLOS LUIZ BERTONI (ADVOGADO(A))

DANTHE NAVARRO (ADVOGADO(A))

JULIANA VISCONTE MARTELI (ADVOGADO(A))

GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

FERNANDO LOESER (ADVOGADO(A))

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

LETICIA BRESSAN (ADVOGADO(A))

THAISA MICCOLI SILVA (ADVOGADO(A))

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 

(REQUERIDO)

MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES (ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (REQUERIDO)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERIDO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BRUNO DELGADO CHIARADIA (ADVOGADO(A))
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FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA TORRES FARIAS (ADVOGADO(A))

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (REQUERIDO)

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERIDO)

ARMIN LOHBAUER (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO (ADVOGADO(A))

WILTON CORDEIRO GUEDES (ADVOGADO(A))

ORLANDO SILVA NETTO (ADVOGADO(A))

VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

JULIANA DE CARVALHO VIANNA (ADVOGADO(A))

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

CAMILLA LEITE DUARTE (ADVOGADO(A))

GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERIDO)

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 

(REQUERIDO)

JULIANA PAULA SARTORE DONINI (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA (ADVOGADO(A))

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

ASR PNEUS LTDA (REQUERIDO)

RAPHAEL GODINHO PEREIRA (ADVOGADO(A))

KOMLOG IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

ELTON FERNANDES REU (ADVOGADO(A))

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA LUISA BARBOSA BARRETO (ADVOGADO(A))

ARCIDES DE DAVID (ADVOGADO(A))

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (REQUERIDO)

SAP BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Ary Fruto (ADVOGADO(A))

VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIZ TAVANO (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS CABULON (ADVOGADO(A))

MELISE CEZIMBRA MELLO (ADVOGADO(A))

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

WF AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA (ADVOGADO(A))

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO JORGE SACHETO (ADVOGADO(A))

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERIDO)

IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MOL (BRASIL) LTDA (REQUERIDO)

PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BIAVATTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

RODOLFO TERRENGUI NETO (REQUERIDO)

KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA (REQUERIDO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA FIGUEIRA (ADVOGADO(A))

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VITOR CARVALHO LOPES (ADVOGADO(A))

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

ROBERTO CESAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNISOJA S/A (REQUERIDO)

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GUILHERME FERNANDES GARDELIN (ADVOGADO(A))

AGRICOLA HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (REQUERIDO)

MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA (ADVOGADO(A))

MARCELLA MARY VEIGA SOUZA (ADVOGADO(A))

A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME (REQUERIDO)

GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO (ADVOGADO(A))

CHARLES ISIDORO GRUENBERG (ADVOGADO(A))

LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (REQUERIDO)

VIVIANE ANNE DIAVAN (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA (ADVOGADO(A))

Itamar Dall'Agnol (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA (ADVOGADO(A))

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME (REQUERIDO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES (ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (ADVOGADO(A))

MARCELO SALVI (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO MOREIRA (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI (ADVOGADO(A))

BASF SA (REQUERIDO)

MONSOY LTDA (REQUERIDO)

POSTO R7 LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 
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(REQUERIDO)

ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME (REQUERIDO)

C WONDRACEK - EPP (REQUERIDO)

RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 (REQUERIDO)

D M P INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GUILHERME LAUER MURTA (ADVOGADO(A))

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIO O DANTAS - ME (REQUERIDO)

PNEU TECH LTDA - EPP (REQUERIDO)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

OSVALDO LIMA COSTA - ME (REQUERIDO)

G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

PETROLUZ DIESEL LTDA (REQUERIDO)

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (REQUERIDO)

VALDIR INACIO MAHL (REQUERIDO)

ELAINE NADALIN - ME (REQUERIDO)

SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

BANCO INDUSVAL SA (REQUERIDO)

FERNANDO DAMASCENO PERES (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS (ADVOGADO(A))

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REQUERIDO)

WALDEMAR DECCACHE (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS (ADVOGADO(A))

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI (ADVOGADO(A))

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME (REQUERIDO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

ALAN SALVIANO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

GIULIANO DIAS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

KAREN DA SILVA REGES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY (ADVOGADO(A))

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

RICARDO CHOLBI TEPEDINO (ADVOGADO(A))

MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO ABC BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MARCOS GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

FERNANDA GIBERTONI (ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI (ADVOGADO(A))

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO (ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (ADVOGADO(A))

ORESTES DA SILVA TARGINO (REQUERIDO)

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES (ADVOGADO(A))

WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RENATO CESAR VIANNA GOMES (ADVOGADO(A))

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

ANA PAULA BRISON (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

ELETRICA SERPAL LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO SALES (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE ESPINDULA - ME (REQUERIDO)

ALEXANDRE NELSON FERRAZ (ADVOGADO(A))

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERIDO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERIDO)

SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

CHRISTINE FISCHER KRAUSS (ADVOGADO(A))

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE 

VIGOLO, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, BOA ESPERANCA 

AGROPECUARIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. 

AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA., FAZENDA 

SAO JORGE LTDA, FAZENDA SAO BENEDITO LTDA, FAZENDA SAO 

MATEUS LTDA, FAZENDA SAO JOSE LTDA, EDILENE PEREIRA MORAIS 

VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA 

REQUERIDO: HOLCO MAN LIMITED, BANCO PAN S.A., DU PONT DO 

BRASIL S A, NIDERA SEMENTES LTDA., GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO 

E SERVICOS S.A., BANCO DA CHINA BRASIL S.A, IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS, BANCO SAFRA S-A, MONSANTO DO BRASIL 

LTDA, BAYER S.A., BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PINE S/A, BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, FMC QUIMICA DO BRASIL 

LTDA., BASF SA, MONSOY LTDA, BANCO ABC BRASIL S.A., BANCO 

ORIGINAL S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO BMG, TEREZA 

CARVALHO TEIXEIRA, MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., ARYSTA LIFESCIENCE DO 

BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA., BANCO CAIXA 

GERAL - BRASIL S.A., INQUIMA LTDA, BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A., OCTANTE SECURITIZADORA S.A, BANCO FIDIS S/A, OI S.A, OI 

MOVEL S.A, TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), ATACADAO S.A., 

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA, LOESER E PORTELA- ADVOGADOS, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO 

LTDA, IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, 

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, SAP BRASIL LTDA, WF 

AGROPECUARIA LTDA, PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, AGRICOLA HORIZONTE LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BANCO JOHN DEERE 

S.A., GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S A, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, BANCO INDUSVAL SA, 

ELAINE NADALIN - ME, SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS 

LTDA - ME, ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP, JOSE ALBERTO 

AMARO DA SILVA 24991104220, C WONDRACEK - EPP, RONDOFERRO 

COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP, TERRA PREMIUM COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., MARCIO O DANTAS - ME, SHIGAKI 

OMOTO & CIA LTDA - EPP, PNEU TECH LTDA - EPP, OSVALDO LIMA 

COSTA - ME, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA, CAROLINA 

VEICULOS LTDA, GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ABG 

COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP, GILBERTO DE 
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ESPINDULA - ME, MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME, M. D. 

PEREIRA COMERCIO - EPP, SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 

EPP, ANTONIO GOMES JARDIM NETO, ELETRICA SERPAL LTDA, PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A, DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - 

EPP, GUIMARAES AGRICOLA LTDA, GUIMARAES CENTRO NORTE 

SERVICOS MECANICOS LTDA - ME, GUIMARAES TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP, AUTO MOLAS PARANATINGA 

LTDA - EPP, DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, G A BAZANA 

POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP, A. P. BAZANA PRESTADORA DE 

SERVICO - ME, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, AGRO BAGGIO 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME, LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA, 

POSTO R7 LTDA, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

AUTOPECAS LTDA - ME, ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME, G. A. COMERCIO 

DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME, D M P INFORMATICA LTDA - EPP, SORAIA 

GHATTAS ARAGAO - ME, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE LTDA., INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME, AUTO ELETRICA 

SANTA CLARA LTDA - ME, MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP, 

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA, CADORE BIDOIA & CIA LTDA, 

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP, 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, GIDEOLI TUBOS VALVULAS E 

CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CASCAVEL 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, 

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, VALE DA SERRA 

TRANSPORTES LTDA, SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA, 

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., ASR PNEUS 

LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SENA RONDONOPOLIS 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, RODOLFO TERRENGUI NETO, 

SANTOS MARIA FERNANDES, EMAL EMPRESA DE MINERACAO 

ARIPUANA LTDA, SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS, G O 

ZUCCHI & CIA LTDA - EPP, MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA, 

RABOBANK CURACAO N.V., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DE 

INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., ROBRACON 

RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, IBM 

BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, MACEDO & 

SOUZA LTDA, BIAVATTI & CIA LTDA, MOL (BRASIL) LTDA, FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DRANKA E FILHO TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA - ME, UNISOJA S/A, GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME, 

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, COFCO INTERNACIONAL 

BRASIL S.A., KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA, 

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., KOMLOG 

IMPORTACAO LTDA, PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, 

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, EMPRESA 

BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, ROTA OESTE 

MAQUINAS LTDA, ANDERSON NEVES DE FREITAS, PETROLUZ DIESEL 

LTDA, VALDIR INACIO MAHL, BRF S.A., IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA, ORESTES DA SILVA TARGINO, MARCOS GONCALVES GOMES, 

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, POSTO SIMON LTDA, EDSON 

JUNIOR CLAUDIO, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, 

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA, BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, 

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME, SALVADOR LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME, 

CLARO S.A., PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS 

LTDA, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL 

LTDA, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, LEANDRO MOTTA DA 

SILVA, FABIANO & LOURENCO LTDA - ME, CAIADO PNEUS LTDA, 

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., CALCARIO MATO 

GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EMBRAER S.A., 

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA., 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES Vistos e 

examinados. 01 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE IDS. 10546711, 

10746129, 10748298, 11535784, 11586840 e 11598481. Homologado o 

plano de recuperação judicial das recuperandas, após a devida 

aprovação em Assembleia Geral de Credores, aportaram aos autos os 

Embargos de Declaração supra identificados, tendo por objeto as 

seguintes discussões: supressão de garantias; manutenção das 

obrigações solidárias e suspensões das ações e execuções movidas 

contra as recuperandas e terceiros garantidores. Referidos Embargos de 

Declaração foram recebidos, tendo sido determinado que sobre eles se 

manifestassem as recuperandas e a Administradora Judicial. Ocorre que, 

paralelamente, contra a decisão que homologou o plano de recuperação 

judicial também foram interpostos vários Recursos de Agravo de 

Instrumento perante a Instância Superior (1001716-38.2018, 

1001714-68.2018, 1001708-61.2018, 1007105-09.2018, 1001677-41.2018, 

1001518-98.2018, 1001317-09.2018, dentre outros). E, em referidos 

recursos, a Instância Superior já deliberou acerca das questões que são 

objeto dos Embargos de Declaração apresentados neste feito. Deste 

modo, considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já decidiu, em sede recursal, as questões atinentes a supressão 

de garantias, manutenção das obrigações solidárias, suspensões das 

ações e execuções movidas contra as recuperandas e terceiros 

garantidores e outras matérias afetas ao plano de recuperação judicial 

homologado, notoriamente ocorreu a perda do objeto dos Embargos de 

Declaração propostos neste juízo de piso, que não pode reanalisar o que 

já restou deliberado pela Instância Superior. Deste modo, deixo de apreciar 

os Embargos de Declaração de Id. 10546711, 10746129, 10748298, 

11535784, 11586840 e 11598481. 02 – DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA 

DE ID. 10840830. Solicitou a recuperanda a liberação de valores 

bloqueados em ações de execuções propostas individualmente pelos 

credores que listou. Instada a se manifestar a Administradora Judicial 

pugnou pelo acolhimento do pedido formulado, para que seja oficiado ao 

Juízo da 40ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, a fim de determinar 

a disposição dos valores constritos naquele Juízo (Id. 14031355); e 

assentou que os demais valores listados já estão à disposição do juízo 

recuperacional. Na decisão judicial de Id. 11952589 (item 03) este juízo 

determinou que, após a manifestação da Administradora Judicial, fosse 

dada vista dos autos ao Ministério Público para que também emitisse o seu 

parecer, estando tal deliberação pendente de cumprimento. Isto posto, 

determino o imediato cumprimento do contido no item 03 da decisão judicial 

de Id. 11952589. 03 – DA PETIÇÃO DO CREDOR LOESER & PORTELA DE 

ID. 11399716. Considerando que a petição apresentada diz respeito a 

alegação de equívoco na listagem de crédito, inegavelmente o assunto não 

pode ser tratado nestes autos e deverá ser objeto de eventual 

impugnação, a ser proposta nos moldes da Lei 11.101/2005, como bem 

anotou a diligente Administradora Judicial (Id. 14031355). Isto posto, deixo 

de apreciar a petição apresentada. DEMAIS DETERMINAÇÕES: a) Intime-se 

a recuperanda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a 

petição do credor AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (Id. 14853336), 

onde informa que o crédito não foi pago como previsto no plano de 

recuperação judicial homologado; b) Intime-se o credor RIBAMAR JOSÉ 

RIBEIRO para que, querendo, providencie a habilitação do seu crédito, nos 

moldes previstos na Lei 11.101/2005, haja vista que a Administradora 

Judicial noticiou que o mesmo não está devidamente habilitado nos autos 

(Id. 14031355); c) Intime-se a recuperanda e a Administradora Judicial 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre as alegações e 

requerimentos contidos na petição do sócio LEANDRO MOTTA DA SILVA 

(Id. 14966179). Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

para que também possa se manifestar acerca de referida peça, no prazo 

legal; d) Intime-se a recuperanda e a Administradora Judicial para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre os requerimentos contidos 

na petição do credor BANCO VOTORANTIM (Id. 15461288). Na sequência, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que também possa se 

manifestar acerca de referida peça, no prazo legal; e) Intime-se a 

Administradora Judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre os requerimentos contidos na petição da recuperanda (Id. 

113361715 - liberação de 176.013,5 sacas de soja arrestadas pela 1ª 

Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT e encontram-se armazenadas na 

Amaggi, Cargill e Bunge). Na sequência, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, para que também possa se manifestar acerca de 

referida peça, no prazo legal; f) Intime-se a Administradora Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre os requerimentos 

contidos na petição da recuperanda (Id. 14644889 - expedição de ofício à 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que seja registrada a 27ª 

alteração do contrato social da recuperanda, bem como autorizado o 

registro de futuras alterações dos contratos sociais das recuperandas 

que versem sobre situações expressamente autorizadas no plano de 

recuperação judicial homologado; e a expedição de oficio à Junta 

Comercial do Estado de Goiás, para que seja registrada a 27ª alteração do 

contrato social da recuperanda, com a baixa da filial localizada em Rio 

Verde/GO). Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

para que também possa se manifestar acerca de referida peça, no prazo 

legal; g) Intime-se a Administradora Judicial para que, no prazo de 10 (dez) 
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dias, manifeste-se sobre os requerimentos contidos na petição da 

recuperanda (Id. 15249601- oneração de bens de sua titularidade para 

que possam ser utilizados como garantia do empréstimo que pretendem 

contratar com investido interessado, a fim de obter recursos para aplicar 

em seu capital de giro e honrar as obrigações assumidas no plano de 

recuperaçao judicial homologado). Na sequência, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, para que também possa se manifestar acerca de 

referida peça, no prazo legal; Intimem-se a todos desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002400-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMO WELLIVELTON DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002400-22.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: ADAMO WELLIVELTON 

DE SOUZA ALVES Vistos e examinados. Considerando que a autora havia 

pedido a desistência da ação; que foi proferida sentença homologatória, a 

seu pedido; e que referida sentença já transitou em julgado, INDEFIRO o 

pedido de conversão da busca e apreensão em execução. Após o 

cumprimento de todas as providências necessárias, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009911-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA QUATRO ESTRELAS (RÉU)

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA (RÉU)

VALDINEI EUGENIO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009911-37.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA RÉU: VALDINEI EUGENIO DOS 

SANTOS, FAZENDA QUATRO ESTRELAS, SEARA-IND. E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA Vistos e examinados. Face o teor 

do termo de audiência de conciliação que aportou aos autos, determino 

que, sobre o prosseguimento do feito, manifeste-se a parte autora, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000062-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

LINDINALVA ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO BISPO FERREIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1009419-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTONIO VALERIANO DOS PASSOS (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE TOME CIÊNCIA DE QUE O 

PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO FOI 

CADASTRADO NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO TJMT, DEVENDO A 

PARTE acessar diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento. AINDA DEVERÁ ENVIAR A LISTA DE 

CREDORES NO EMAIL DA SECRETARIA PARA A EXPEDIÇÃO DO EDITAL 

DE PROCESSAMENTO, QUER SEJA, roo.4civel@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009644-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DA SILVA (LITISCONSORTE)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1009242-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY (ADVOGADO(A))

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009242-47.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME REQUERIDO: 

R. BALKE & BALKE LTDA - ME, C REZENDE DA SILVA Vistos e 

examinados. Proceda-se a associação aos autos a que se referem. Após, 

intime-se a recuperanda para que se manifeste acerca do teor do relatório 

apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias. Na sequência, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para que também se manifeste, no prazo legal. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009638-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 176 de 316



JONAS MORAIS PEREIRA (AUTOR(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009638-24.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JONAS MORAIS PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da causa, de modo a 

adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009617-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARGARIDA ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009617-48.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARGARIDA ROSA DE LIMA RÉU: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO CAMPO LTDA Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006804-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANI SILVA BEZERRA (EXEQUENTE)

MIGUEL GOMES BEZERRA (EXEQUENTE)

ROBSON QUEIROZ BEZERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO POLIMENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006804-48.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VANI SILVA BEZERRA, MIGUEL GOMES BEZERRA, ROBSON 

QUEIROZ BEZERRA EXECUTADO: LUCIANO POLIMENO Vistos e 

examinados. I – Emenda a inicial Acolho a emenda a inicial. II – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. III – Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018, às 08:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004281-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004281-97.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABIO ALVES DE REZENDE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 13:50 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004322-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

DANIEL SCHAFFER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004322-64.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANIEL SCHAFFER RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 14:00 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006643-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006643-38.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARCIA 

REGINA DA SILVA Vistos e examinados. Mantenho a decisão proferida no 

Id. 15396627 pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte autora 

para se manifestar quanto à certidão do oficial de justiça (Id. 15997264), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003438-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA SANTANA RODRIGUES (EXEQUENTE)

JONAS PEREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003438-98.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JESSIKA SANTANA RODRIGUES EXECUTADO: GUILHERME 

AUGUSTO RAMOS DA SILVA Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, 

proceda-se com a inclusão de restrição no veículo descrito, via sistema 

renajud. Com as informações, manifeste-se a parte interessada, no prazo 

legal. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores 

Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 19/10/2018 - 

16:02:26 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do 

Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA 

VARA CIVEL N° do Processo 100343898 Total de veículos: 1 Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário Restrição OBS9627 MT 

SR/GUERRA AG PC MECA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME 

Circulação Imprimir

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001934-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001934-28.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DAILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos e examinados. 

Considerando que o veículo descrito na petição retro, encontra-se em 

nome de terceiro, determino a intimação da parte autora, para que no 

prazo legal, esclareça o fato. Com a manifestação, tornem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se ,expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NPP2604 DF FIAT/LINEA 

16V 2009 2009 VERONICA ERICA PASSOS PRADO Não ui-button ui-button 

dpp1ppD

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI (EXECUTADO)

ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI - ME (EXECUTADO)

HELIO DORNELES CHAVES JUNIOR (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. Ante o teor da manifestação de ID 8300303, no que 

tange ao pleito de oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema 

INFOJUD. Com o resultado, dê-se ciência à exequente. Arquivem-se em 

pasta própria a declaração de imposto de renda requisitada por meio do 

Sistema INFOJUD. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001531-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS VIEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001531-88.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: ELIAS VIEIRA SANTOS 

Vistos e examinados. Deixo de apreciar o pedido retro, considerando que 

a restrição total do veículo já fora realizada na decisão de ID: 12245465. 

No mais, intime-se a parte autora, para se manifestar. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000073-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000073-36.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CELIO GONCALVES PEREIRA Vistos e 

examinados,. Determino a baixa da restrição do veículo, considerando a 

sentença proferida nos autos. Cumpre-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

19/10/2018 - 16:33:03 Comprovante de Remoção de Restrição Dados do 

processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS - MT Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Nro do Processo 

10000785820188110003 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS 

QUARTA VARA CIVEL Juiz Retirada RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Para o processo: 10000785820188110003 Órgão Judiciário 

: RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Restrições Retiradas: 1 Placa 

Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição QBK9381 MT FORD/KA SE 1.0 HA GISELY FERREIRA SANTOS 

TRANSFERENCIA 16/01/2018 Imprimir 2.1.0

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO DE GOES (AUTOR(A))

VIGO AUTO PECAS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUROLINE SA (RÉU)

outros (RÉU)

CAROLINE FONTANA PALAVRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001391-88.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VIGO AUTO PECAS EIRELI - EPP, MARCOS APARECIDO DE 

GOES RÉU: OUTROS, DUROLINE SA Vistos e examinados. Acolho a r. 

cota ministerial e determino a intimação da Administradora Judicial para 

que, no prazo de 15 dias, carreie aos autos a avaliação dos bens 

arrecadados, nos moldes do previsto no art. 108, da Lei 11.101/2005. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008211-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDERSON ANTONIO GIRALDES PORTELA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1008211-26.2017.8.11.0003. AUTOR(A): 

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

RÉU: HEDERSON ANTONIO GIRALDES PORTELA Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL proposta perante a Terceira 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis/MT, remetida a esta Quarta 

Vara Cível sob o fundamento de que “o juízo responsável pelas ações de 

falência e recuperação judicial, que nesta Comarca de Rondonópolis/MT é 

o juízo da 4ª Vara Cível”. Posteriormente aportou ao feito certidão da Sra. 

Gestora desta Quarta Vara Cível onde afirma: “CERTIFICO que tenho 

dúvidas para cumprir a determinação de citação, posto que o Provimento 

10/2003-CM dispõe que compete à 4ª Vara Cível processar e julgar os 

feitos cíveis em geral, com competência privativa para os processos de 

falência e concordata e meio ambiente, somente. Certifico ainda que a 

Resolução 11/2017/TP, que alterou a competência das varas de 

Rondonópolis, preconiza que é competência do Juízo da 4ª vara cível 

"Processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis e, privativamente, os 

processos de falência e recuperação judicial, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência.” Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. Sobre a competência para processamento e julgamento das 

Ações de Insolvência Civil, trago a baila a orientação do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - JUÍZO DE FEITOS GERAIS - JUÍZO DE FEITOS 

BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA - AÇÃO DE NATUREZA CIVIL - DÉBITOS 

BANCÁRIOS - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DO §2º DO ARTIGO 1º DO 

PROVIMENTO 04/2008-CM - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM 

DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. A insolvência civil tem por 

finalidade precípua garantir aos credores do devedor civil insolvente uma 

satisfação isonômica de seus créditos, contratos bancários ou outros 

tantos. Tratando-se de ação de cunho eminentemente civil, a competência 

para julgamento do feito é do Juízo de Feitos Gerais, sendo que o fato de 

existirem débitos com instituições financeiras não traduzem, por si só, a 

modificação da competência. Créditos bancários e outros deverão se 

habilitados no processo, após regularmente processada a insolvência e 

dentro do momento próprio e lapso temporal prescrito à espécie.” (CC 

70031/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/09/2009, Publicado no DJE 30/09/2009). Com efeito, dispõe a 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP o seguinte: “Altera a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande. (...) 2. RONDONÓPOLIS – 4ª Vara Cível - Processar e julgar os 

feitos cíveis em geral, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis e, privativamente, os processos de falência e 

recuperação judicial, bem como as cartas precatórias cíveis de sua 

competência”. (...) Artigo 5° - Esta Resolução entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário. Sala 

das Sessões do Tribunal Pleno, em Cuiabá, 09 de novembro de 2017. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Presidente do Tribunal 

de Justiça em substituição legal.” (destaquei) Assim, guiado por tais 

orientações, concluo que a competência para o processamento do 

presente feito cognitivo pertence ao juízo suscitado. Ante ao exposto e 

com tais fundamentos, com fulcro, ainda, no que dispõe os artigos 115, II e 

116, caput, ambos do CPC, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA em face do Juízo da 3ª Vara Cível desta comarca de 

Rondonópolis/MT. Registro, por oportuno, que são remetidos os próprios 

autos e não apenas ofício com cópia de peças dos autos, na forma 

preconizada pelo artigo 118, I, do CPC, a fim de possibilitar a ampla 

cognição sobre o tema pelo órgão ad quem e para imprimir maior 

celeridade no deslinde da controvérsia. Remetam-se os autos, com as 

nossas homenagens, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, competente para o regular processamento e julgamento deste 

conflito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010011-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIMA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010011-89.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 
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IGOR LIMA DE MELO Vistos e examinados. Considerando que o veículo 

objeto da lide, foi apreendido, determino a retirada da restrição, via sistema 

RENAJUD. Após, manifeste-se a parte autora, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 19/10/2018 - 17:06:47 

Comprovante de Remoção de Restrição Dados do processo Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS - MT Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Nro do Processo 

10100118920178110003 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS 

QUARTA VARA CIVEL Juiz Retirada RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Para o processo: 10100118920178110003 Órgão Judiciário 

: RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Restrições Retiradas: 1 Placa 

Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição FWK0013 MT I/JEEP GCHEROKEE LTD 4.7 EDELSON VILELA 

DUARTE FILHO TRANSFERENCIA 22/01/2018 Imprimir

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006175-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MONTRESOR LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006175-11.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA MONTRESOR LOGISTICA LTDA - EPP Vistos e 

examinados. Proceda-se com a baixa da restrição do veículo OBM6365, 

via sistema RENAJUD, considerando o pedido retro. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. RENAJUD - Restrições Judiciais 

Sobre Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 19/10/2018 - 17:36:20 Comprovante de Remoção de 

Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS - MT Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA VARA 
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007399-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKSON RODRIGUES PARREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

GILBERTO DOS SANTOS CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007399-47.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANKSON RODRIGUES PARREIRA DA SILVA RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A 1007399-47.2018.8.11.0003 AUTOR(A): 

FRANKSON RODRIGUES PARREIRA DA SILVA Advogado do(a) 

AUTOR(A): GILBERTO DOS SANTOS CRUZ - AC4511 RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A DESPACHO Vistos e examinados. No presente caso, a 

parte autora requer o ressarcimento dos valores que foram investidos em 

face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

recebo a ação como liquidação de sentença, devendo seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, para manifestarem sobre o requerimento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008262-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - 181.905.291-53 (PROCURADOR)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - 005.559.871-40 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008262-03.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E 

REPRESENTACOES - ME REQUERIDO: CALCA LARGA TRANSPORTES 

LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

PROCURADOR: LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO, FLAVIO JACO 

CHEKERDEMIAN Vistos e Examinados DESIGNO a audiência para dia 21 de 

março de 2019 às 15h. Insta destacar, cabe ao advogado interessado 

INFORMAR ou INTIMAR testemunha arrolada, nos moldes do art.455, do 

Código De Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008733-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

ANILDETE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008733-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANILDETE FERREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA 
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Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

04 de dezembro de 2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008844-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS ALMADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008844-03.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA REQUERIDO: SOLO 

AGRICOLA LTDA - ME Vistos e examinados. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009275-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009275-37.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA RÉU: BANCO PAN 

S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

04 de Dezembro de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009306-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL COSMOS DA SILVA NETO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS ROVERI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009306-57.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: FAUSTO RODRIGUES DA COSTA REQUERIDO: JOSE 

CARLOS ROVERI - ME, MANOEL COSMOS DA SILVA NETO Vistos e 

examinados. Designo audiência para o dia 27 de março de 2019 às 15:00 

horas. Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009838-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN (ADVOGADO(A))

GISLAINE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009838-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GISLAINE FERREIRA DE SOUZA RÉU: SABEMI SEGURADORA 

SA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

04 de Dezembro de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 
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comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009788-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HM SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009788-05.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: HM 

SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP Vistos e examinados. I – Das 

custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da execução de 

título extrajudicial A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008759-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO PIRES (ADVOGADO(A))

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

IVANEIDE MARIA DE JESUS SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008759-17.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA DIAS, IVANEIDE MARIA DE JESUS 

SANTOS MACEDO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de Dezembro de 2018, às 10:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009543-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ZOTTI (ADVOGADO(A))

METALFORCE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

SIDERURGICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA RRA SENEPOL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009543-91.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: METALFORCE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP EXECUTADO: FAZENDA RRA 

SENEPOL LTDA Vistos e examinados. A petição inicial preenche os 
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requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a 

recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez 

por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte executada, 

consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no 

mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código 

de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para 

penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006116-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRUZ (AUTOR(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. SANTOS ELETRONICA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006116-86.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): IARA CRUZ RÉU: V. F. SANTOS ELETRONICA - ME Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca da citação da parte ré, bem como do 

prazo para apresentação de eventual resposta e/ou cumprimento de 

decisão liminar. Após, conclusos para apreciar a petição da parte autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006254-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA (ADVOGADO(A))

ILMAR SALES MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006254-53.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ILMAR SALES MIRANDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Já tendo sido 

ofertada contestação, deixo de redesignar a audiência de conciliação. 

Proceda-se ao impulsionamento do feito para a manifestação da parte 

autora, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002596-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002596-21.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDSON ESTEVAO REY MOLINA RÉU: A DAS DORES 

RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME Vistos e examinados. Impulsione-se o 

feito para que a parte autora se manifeste acerca do p rosseguimento do 

feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009924-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX RODRIGUES LUZIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009924-02.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALEX RODRIGUES LUZIA Vistos e examinados. I – Do valor da causa 

Analisando os autos, observa-se que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor. Isto porque, na 

ação de busca e apreensão o valor econômico perseguido é o saldo 

devedor do contratante, constituído das parcelas vencidas e vincendas, o 

qual deve ser utilizado para atribuição do valor da causa. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO SALDO DEVEDOR 

EM ABERTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. O valor da causa na ação de busca e apreensão deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas. (...). (TJ-PR - AI: 14926953 PR 

1492695-3 (Acórdão), Relator: Carlos Eduardo Andersen Espínola, Data 

de Julgamento: 19/07/2016, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1853 

01/08/2016) Dessa forma, procedo à correção de ofício da causa para o 

montante de R$ 23.158,81 (vinte e três mil cento e cinquenta e oito reais e 

oitenta e um centavos), nos termos do art. 292, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Procedam-se as retificações necessárias no Sistema PJe. 

II – Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. III – Do veículo Em consulta ao Sistema Renajud 

verifica-se que o objeto dos autos está em nome de terceiro. Dessa forma, 

intime-se a parte autora para que junte cópia do documento do certificado 

de registro de veículos (CRV), bem como do documento único de 

transferência (DUT), devidamente preenchido e assinado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. IV – Da mora 

Observa-se ainda que a notificação extrajudicial, com o intuito de constituir 

o devedor em mora, foi devolvida pela empresa de correios pelo motivo 

“endereço insuficiente”. É certo que a constituição em mora do devedor é 

requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e apreensão, 

bem como o edital de protesto somente pode ser reputado válido após o 

esgotamento de todos os meios para localização do devedor. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA 

PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

– AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU 

– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – 

INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO 

EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO – GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS COMPROBATÓRIOS COM 

FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo de busca e apreensão. 2- O mero argumento 

por parte do banco/apelado de que a notificação foi devolvida por três 

vezes, com a informação de ausente, não seria plausível e suficiente para 
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proceder diretamente o Protesto do Título, cuja intimação da parte apelante 

se deu por edital. 3 - A comprovação da mora é condição imprescindível 

para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha 

afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o 

requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e 

apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado. “Para fins de constituição da mora, 

mostra-se incabível a notificação por meio de edital quando o credor não 

tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para efetuar 

sua intimação pessoal. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (AP nº 1023960-66.2017, DES. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA 

– INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte 

comprovante de constituição em mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009743-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SP-GAR/JIKA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009743-35.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDSON ESTEVAO REY MOLINA RÉU: SP-GAR/JIKA Vistos e 

examinados. Vê-se dos autos que em Id. 13041040 foi determinada a 

expedição de ofício ao SCPC e SERASA para que informem a este juízo o 

endereço e o CNPJ da empresa requerida SP-GAR/JIKA (17) 3500-0110, 

bem como para que proceda à exclusão do débito, ora discutido nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. O SCPC respondeu que não possui 

registros da referida empresa em seu banco de dados. Deste modo, não 

há razões para se acolher o pedido do autor, para que seja reiterado tal 

ofício, uma vez que diante da inexistência de registro, não há como o 

órgão se manifestar nos autos. Assim, determino apenas que se reitere o 

ofício expedido ao SERASA, assentando que o prazo para resposta é de 

15 dias, sob as penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003563-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NUNES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEONOR JORGE PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

ALBERTINO RODRIGUES DA SILVA (CONFINANTES)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

EURICO SOARES PEREIRA (CONFINANTES)

DALVA VASCONCELOS DA SILVA (CONFINANTES)

SUZETE CANDIDA HAEFFNER (CONFINANTES)

Messias Ferreira dos Santos (CONFINANTES)

MARIA EUNICE DA SILVA (CONFINANTES)

CLENIO GENTIL MARTINS HAEFFNER (CONFINANTES)

Darci Sodré Pereira (CONFINANTES)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003563-66.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANGELA NUNES DE SIQUEIRA RÉU: MARIA LEONOR JORGE 

PEREIRA Vistos e examinados. Defiro o pedido de substituição do 

confinante falecido, nos moldes do requerimento formulado pela parte 

autora. Prossiga-se com o regular andamento processual. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004171-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004171-64.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO Vistos e examinados. I – 

Das custas Revogo o despacho proferido no Id. 14793278, tendo em vista 

que a parte autora comprovou o recolhimento das custas iniciais (Id. 

13725912). II – Da planilha de cálculo Intime-se a parte autora para que 

proceda a juntada de planilha de cálculo do saldo devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. III – Do veículo Em 

consulta ao Sistema Renajud verifica-se que o objeto dos autos está em 

nome de terceiro. Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte 

cópia do documento do certificado de registro de veículos (CRV), bem 

como do documento único de transferência (DUT), devidamente 

preenchido e assinado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. IV – Da mora Observa-se ainda que a notificação 

extrajudicial, com o intuito de constituir o devedor em mora, foi devolvida 

pela empresa de correios pelo motivo “mudou-se”. É certo que a 

constituição em mora do devedor é requisito imprescindível para o 

ajuizamento da ação busca e apreensão, bem como o edital de protesto 

somente pode ser reputado válido após o esgotamento de todos os meios 

para localização do devedor. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital. 3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (AP nº 

1023960-66.2017, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 
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18/07/2018) Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte 

comprovante de constituição em mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001995-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001995-83.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO EXECUTADO: NILSON 

MULLER Vistos e examinados. Diante da certidão retro, defiro o pedido de 

penhora do imóvel indicado pelo exequente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário para a formalização da constrição, e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003833-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M NUNES FIBRAS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003833-90.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): OELTON ROBERTO DA SILVA RÉU: J M NUNES FIBRAS - ME 

Vistos e examinados. Vê-se dos autos que a citação do requerido 

aconteceu em data posterior à da audiência de conciliação, razão pela 

qual a mesma foi prejudicada. Desta feita, redesigno a audiência para o dia 

13 de Dezembro de 2018, às 08:30 horas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006489-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO (ADVOGADO(A))

RODRIGO HARTMANN ATUA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006489-20.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RODRIGO HARTMANN ATUA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 4 de dezembro de 2018, às 

11:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o § 3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por 

um dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento 

de honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez 

que devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §

§, contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000798-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLA SOARES TINOCO (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO GASPAROTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000798-93.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: JOAO 

FRANCISCO GASPAROTO Vistos e examinados. Defiro o pedido de 

prosseguimento da ação, formulado pela parte autora, que noticiou o não 

cumprimento do acordo. Certifique-se acerca da citação do requerido. 

Caso não tenha se formalizado, providencie-se o cumprimento do ato, 

dando-se então regular sequência ao andamento processual. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003699-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003699-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: VILA RICA 

AUTOMOVEIS LTDA - ME Vistos e examinados. Deixo de redesignar nova 

audiência de conciliação, ressaltando que as partes poderão se compor 

em qualquer momento processual, caso haja interesse. No mais, 

providencie-se a citação da requerida, dando-se regular andamento 

processual. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002681-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA (EXEQUENTE)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FELICIO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002681-75.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA EXECUTADO: 

FERNANDO FELICIO MARQUES Vistos e examinados. Tendo em conta que 

a presente ação foi julgada procedente, e que a sentença já transitou em 
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julgado, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente (em cumprimento de 

sentença), autorizando a expedição da ordem de despejo do requerido, ao 

qual concedo o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do 

imóvel. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SILVEIRA FRANCO (REQUERENTE)

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000328-62.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: MICHELLE SILVEIRA FRANCO REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da contestação. Após, se for o caso, intime-se 

a parte autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006373-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA REGINA VIEIRA (AUTOR(A))

SEBASTIAO APARECIDO QUEIROZ (AUTOR(A))

VERA ANITA BECKMANN (AUTOR(A))

VERONICE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ODARCINA CHAVES DA SILVA (AUTOR(A))

HELIO BARBOZA DA COSTA (AUTOR(A))

JESUINO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUZINETE DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

SILMA DA GLORIA VILELA FALQUETTI (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006373-14.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VERONICE ALVES DOS SANTOS, FRANCISCA MARIA 

OLIVEIRA SILVA, OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA JOSE 

DOS SANTOS, LEDA REGINA VIEIRA, VERA ANITA BECKMANN, 

SEBASTIAO APARECIDO QUEIROZ, ODARCINA CHAVES DA SILVA, 

HELIO BARBOZA DA COSTA, MARIA LUZINETE DA SILVA COSTA, 

JESUINO FERREIRA DE SOUZA, APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, SILMA 

DA GLORIA VILELA FALQUETTI RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos e examinados. intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005427-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON NOGUEIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005427-42.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: 

GILSON NOGUEIRA DOS SANTOS Vistos e examinados. Conclusão 

desnecessária. Cumpra-se o disposto no despacho proferido no Id. 

14157793. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007105-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER BRAGA (AUTOR(A))

SÁVIO DANILO LOPES LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

CELIO GONCALVES RIOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007105-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE VALTER BRAGA RÉU: CELIO GONCALVES RIOS, 

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA Vistos e examinados. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 17 de dezembro de 2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o § 3º do artigo 

1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007045-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DOURADO NERY (EMBARGANTE)

ALEX MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CORDEIRO SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007045-22.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: DAYANE DOURADO NERY EMBARGADO: EMERSON 

CORDEIRO SILVA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte embargante, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II – Dos embargos Recebo 

os embargos à execução. Intime-se a parte embargada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

920, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 
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o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009556-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009556-90.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: FELIPE MOREIRA DE SOUSA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

I – Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à 

parte requerente, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II – 

Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da causa, de modo 

a adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009847-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA DE MORAES & CAMPAGNOLO MORAES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CLEITON FERREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009847-90.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: FERREIRA 

DE MORAES & CAMPAGNOLO MORAES LTDA - ME, CLEITON FERREIRA 

DE MORAES Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – 

Da execução de título extrajudicial A petição inicial preenche os requisitos 

do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, 

desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do 

valor da execução a serem pagos pela parte executada, consoante 

disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado 

que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para penhora 

e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os bens indicados 

pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o 

oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em dias distintos 

e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, 

do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do 

CPC), bem como expedição de certidão de que a presente execução foi 

admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009749-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO GOMES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009749-08.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ARNALDO GOMES SANTANA 

Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da inicial Com 

a juntada do comprovante, expeça-se mandado de pagamento do débito, 

bem como pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 

(quinze) dias, consoante disposição do art. 701, do Código de Processo 

Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009692-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GUADALUPE SANCHINA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009692-87.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JESSICA GUADALUPE SANCHINA NEVES Vistos e examinados. A 

notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que a parte autora 

não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a correspondência 

enviada ao endereço da parte requerida foi devolvida pelos correios pelo 

motivo “endereço insuficiente” É certo que a constituição em mora do 

devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e 

apreensão, bem como o edital de protesto somente pode ser reputado 

válido após o esgotamento de meios para localização do devedor. Neste 

sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). 

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO 
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CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 22/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante de 

constituição em mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009708-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON AGATTI XAVIER (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009708-41.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANDERSON AGATTI XAVIER REQUERIDO: INOVA 

LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos e examinados. Cumpra-se 

na forma deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009950-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATEUS DE SOUZA (AUTOR(A))

DAYANE DELLY DE SOUSA ROCHA (AUTOR(A))

M. V. S. M. (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS MACIEL DE MACEDO OAB - 531.646.951-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009950-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DAYANE DELLY DE SOUSA ROCHA, LUCAS MATEUS DE 

SOUZA, MARCOS VINICIO SOUZA MACEDO REPRESENTANTE: ELIAS 

MACIEL DE MACEDO RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos e 

examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de 

urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de dezembro de 2018, às 09:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§ 3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010136-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010136-57.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RODRIGO GOMES DA SILVA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 14:30 horas. Nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico 

devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, 

CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009897-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

LOURDES DONASCIMENTO (AUTOR(A))

NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALBERTO ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PERCILIA LAURA DIAS DA COSTA (AUTOR(A))

PERCIO ANDREI VIEIRA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

VANDERLEIA GONCALVES (AUTOR(A))

LAURA SANTA FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

GERALDO FRANCISCO RODRIGUES (AUTOR(A))

NELCI MARIA SPEISS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)
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ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009897-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NELCI MARIA SPEISS, NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS, 

LOURDES DONASCIMENTO, PERCILIA LAURA DIAS DA COSTA, ALBERTO 

ROSA DE OLIVEIRA, LAURA SANTA FERREIRA CAMPOS, GERALDO 

FRANCISCO RODRIGUES, PERCIO ANDREI VIEIRA, VANDERLEIA 

GONCALVES, VERA LUCIA DE SOUZA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. RVistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de dezembro de 2018, às 10:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§ 3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001927-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA SILVA HILDEFONSO (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001927-02.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALDAIR DA SILVA HILDEFONSO RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 14:40 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008161-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA QUEIROZ (EXECUTADO)

PAULO RENATO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008161-63.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP EXECUTADO: 

PAULO RENATO DUARTE, PATRICIA CRISTINA QUEIROZ Vistos e 

examinados. A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003278-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CARLOS DA SILVA BRANCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003278-10.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARLOS DA SILVA BRANCO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 14:50 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003000-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLITON XAVIER DE JESUS (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003000-09.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): HELLITON XAVIER DE JESUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 15:00 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009824-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA (ADVOGADO(A))

JANE CONCEICAO NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALBERTO MIOTTO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009824-47.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JANE CONCEICAO NEVES RÉU: JORGE ALBERTO MIOTTO 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de dezembro de 2018 às 10:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003974-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

AURILENE SOUSA CARMO (ADVOGADO(A))

SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003974-46.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 15:10 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 
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cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007547-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ERICA CAROLINE RUFINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Vistos e examinados. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 15:30 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006364-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

ISABELLA DIAHNNIA CARRASCO DE AVILA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006364-86.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ISABELLA DIAHNNIA CARRASCO DE AVILA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

28 de novembro de 2018, às 15:40 horas. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente 

cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009593-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENI OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM (AUTOR(A))

DANITIELI MARINGOLO LEMOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009593-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GENI OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 15:50 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008575-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008575-95.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANA DOS SANTOS SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 16:00 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010073-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUIMARAES NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010073-32.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FLAVIA GUIMARAES NASCIMENTO DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

28 de novembro de 2018, às 16:10 horas. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente 

cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004887-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL BRANDAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004887-91.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ESMAEL BRANDAO 

DOS SANTOS Vistos e examinados. Extrai-se que a parte autora não 

preencheu as exigências contidas na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP, uma 

vez que o documento de id. n.15158381 anexado à emenda a inicial não 

foi apresentado na correta posição para leitura. Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 
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os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. Dessa forma, intime-se a parte autora para que proceda à 

correta disponibilização (Id. 15158381) e, que, tal documento venha 

legível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Após a juntada, solicite-se a exclusão dos referidos documentos ao setor 

competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Com a regularização, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010259-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA CELMO (REQUERENTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010259-55.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVONE DA SILVA CELMO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 16:20 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010446-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010446-63.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOSE DA ROSA EXECUTADO: THIAGO MENDES DOS 

SANTOS Vistos e examinados. Quanto ao pedido de conversão da ação 

executiva em monitória, defiro, uma vez que ainda não foi ato citatório. 

Proceda-se as alterações junto ao sistema PJE. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO 

MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. É inadmissível a 

conversão, de ofício, ou a requerimento das partes, da execução em ação 

monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da 

relação processual, porquanto a matéria encontra-se pacificada no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa do REsp 1.129.938/PE. 

No entanto, in casu, a citação da parte executada não fora 

perfectibilizada, razão pela qual é possível realizar a conversão do feito 

em açãomonitória, pelo princípio da economia processual e da 

instrumentalidade das formas. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70077314649, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 26/06/2018) 

Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais se o mandado 

for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, 

no mandado que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, na forma do 

artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009473-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAZ DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009473-11.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): PATRICIA FERREIRA PAZ DA SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 16:30 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007598-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISI BASSI MARTINI (EMBARGANTE)

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (EMBARGADO)

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007598-69.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: LOUISI BASSI MARTINI EMBARGADO: GUSTAVO MENDES 

DE FREITAS Vistos e examinados. RECEBO OS EMBARGOS, independente 

de estar seguro o Juízo, vez que não se afigura nenhum dos casos de 

rejeição liminar previstos no artigo 918 do CPC. No que concerne ao 

pedido de suspensão da execução, entendo que não merece acolhida, 

haja vista que o artigo 919 do CPC é firme em prever que “os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo”. Ademais, não se fazem 

presentes os requisitos exigidos pelo § 1° do citado dispositivo legal, de 

forma o embargante não logrou êxito em demonstrar, por meio de 

relevantes fundamentos, a possibilidade da execução lhe causar danos 

de difícil e incerta reparação e que a execução esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente. Devo consignar que o 

prosseguimento da execução é consequência natural do título executivo 

inadimplido e a propositura dos Embargos, ainda que se discuta o quantum 

devido, por si só, não constitui fundamento relevante à suspensão da 

execução. A norma comentada estabelece a regra geral da não 

suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. 

Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de 

execução continuará a correr normalmente. De qualquer modo, não se 

verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta 
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reparação, mesmo porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo 

não deve ser buscado a partir das consequências legais da execução. 

Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser 

suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a 

ultimação de seus atos expropriatórios e constritivos do patrimônio do 

executado. Nesse sentido: "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO 

CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A - EXECUÇÃO QUE SEGUE 

SEU CURSO NORMAL - AUSÊNCIA DE DANO IMINENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Não há que se falar em manifesto prejuízo ou grave dano 

gerado pelo prosseguimento da execução, quando a ação segue seu 

curso normal, não havendo notícia nos autos de hasta pública”. (TJ/MT - 

AI, 39179/2013, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/09/2013, Data da 

publicação no DJE 26/09/2013) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO: O artigo 739-A do Código de 

Processo Civil, em seu §1º elenca as condições necessárias à concessão 

do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam (a) 

requerimento expresso da parte, (b) relevância dos fundamentos dos 

embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de difícil ou incerta 

reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos todos os requisitos 

acima é que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, 

pelo que a ausência de um deles torna inviável a pretensão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70060011517, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 10/07/2014). Dessa forma, diante da falta de 

comprovação concomitante dos requisitos que justifiquem a concessão da 

suspensão, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Determino a oitiva 

do exequente, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de praxe. Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010134-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010134-87.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 16:40 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008809-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTO CASSIANO DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008809-77.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): OTO CASSIANO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 16:50 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008385-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BRITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008385-35.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIRCEU BRITO DE ALMEIDA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 17:00 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004446-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

JANAINA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004446-47.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JANAINA BARBOSA DE SOUZA RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de novembro de 2018, às 17:10 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000847-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

J. F. D. S. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONIA CORREA DA SILVA BISPO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000847-03.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 17:30 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008744-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008744-82.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): OSIEL DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia xx de novembro de 2018, 

às xx horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001426-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARCOS BATISTA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001426-48.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCOS BATISTA DIAS RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 18:00 horas. Nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico 

devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, 

CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002152-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MANSUR NETO (EXECUTADO)

ELIAS MANSUR NETO ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002152-22.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: ELIAS MANSUR NETO 

ENGENHARIA EIRELI, ELIAS MANSUR NETO Vistos e examinados. O 

exequente requereu a penhora de rendimentos, o que foi deferida pelo 

Juízo, com a nomeação de profissional qualificado para o desempenho da 

função de administrador-depositário. Todavia, o exequente manifestou-se 

pela nomeação do próprio executado ELIAS MANSUR NETO para 

desempenhar a função, a fim de evitar o pagamento dos honorários do 

profissional nomeado. O artigo 869 do CPC dispõe que o exequente ou o 

executado poderão ser nomeados administrador-depositário, ouvida a 

parte contrária, se houver acordo. Assim, determino a intimação da parte 

executada para que, no prazo de 10 dias, informe se concorda em ser 

nomeado o administrador-depositário mencionado no artigo 869 do CPC. 

Após, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001892-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE PEREIRA (AUTOR(A))

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRIATO BISPO SEABRA (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (RÉU)

Andrea Marrua P. Nalin (RÉU)

Edivaldo Ferreira Paniago (RÉU)

Silma Soares (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001892-42.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GRACIELE PEREIRA RÉU: IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA, 

EDIVALDO FERREIRA PANIAGO, SILMA SOARES, ANDREA MARRUA P. 

NALIN Vistos e examinados. Certifique-se, a Sra. Gestora, se todas as 

notificações e intimações determinadas no despacho inicial foram 

devidamente cumpridas, bem como se foram apresentadas as devidas 

respostas. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003680-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANY OLIVEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TIDES - ME (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003680-91.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: HERNANY OLIVEIRA CAMPOS EXECUTADO: BANCO 

DAYCOVAL S/A, FERNANDA TIDES - ME Vistos e examinados. Defiro o 

pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja vista que 

a condenação já transitou em julgado. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do 

CPC. Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos 

autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no 

art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o devedor, 

para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 do CPC. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, 

não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora 

deverá certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo 

indicação de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o 
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exequente manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, 

tornem os autos conclusos. Para eventuais impugnações, o devedor 

deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003152-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO (ADVOGADO(A))

ELIO OLIVIO CANDIDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA GIONGO (RÉU)

ARI GIONGO (RÉU)

MARIA DO CARMO POLGA (RÉU)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DURINE GIONGO (RÉU)

GIONGO IMOVEIS S.A. (RÉU)

VALTER ARNO PAUSE (RÉU)

GABRIEL GAETA ALEIXO (ADVOGADO(A))

LEONARDO GIONGO (RÉU)

FAZENDA LEONARDO PARTICIPACOES S.A (RÉU)

CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1003152-23.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009728-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009728-32.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): N C IMOVEIS LTDA RÉU: VAGNO RODRIGUES DA SILVA 

Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 3 de dezembro de 2018, às 11:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. II – Da tutela de urgência Para a concessão de liminar de 

reintegração ou manutenção na posse, o postulante deve preencher todos 

os requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil. Art. 561. 

Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. No caso, verifica-se que a 

parte autora não detém a posse do imóvel, requisito indispensável para a 

concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual o pleito deve ser 

indeferido. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência: AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, 

NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a 

convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se 

incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu 

direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo 

cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória”. (AI 

79240/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 

19/12/2016). Ademais, o inadimplemento de contrato de compra e venda, 

por si só, não é capaz de autorizar a reintegração da posse do imóvel 

pelos vendedores, ainda que haja notificado à parte ré para que 

procedesse a sua desocupação, intentando a rescisão contratual. Neste 

sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE 

ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A 

LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DOS VENDEDORES – 
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NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É impossível, em sede de 

cognição sumária, autorizar a reintegração de posse dos vendedores 

antes de resolvido o contrato de compra e venda, pois somente após a 

sua resolução é que poderá haver posse injusta. (AI Nº 

1010942-04.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 

23/04/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que haja cláusula contratual prevendo a 

possibilidade de reintegração de posse em caso de inadimplemento, não é 

recomendável o deferimento de liminar antes que tenha havido cognição 

exauriente. (AI 1009523-46.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) Nesse contexto, entendo que 

os elementos constantes nos autos não são suficientes para o 

deferimento da tutela possessória antecipada, ao menos nesse estágio 

inicial. Igualmente, despicienda a realização de audiência de justificação, 

diante da afirmação do autor na peça inicial de que não detém a posse do 

imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ressaltando que a medida poderá ser revista em qualquer momento 

processual, caso aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009832-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SILVA DE SOUZA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Rondonópolis/MT (ORDENADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009832-24.2018.8.11.0003. 

ORDENANTE: HELENA SILVA DE SOUZA ORDENADO: MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de carta de ordem expedida para cumprimento 

por juízo diverso. Dessa forma, declino da competência para julgar e 

processar o presente feito, determinando a sua remessa a Diretoria do 

Foro da Comarca de Rondonópolis/MT. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004164-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE APARECIDA MASSONI (RÉU)

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004164-72.2018.8.11.0003 AUTOR(A): JULIANO 

LOURENCETTI PINHEIRO Advogado do(a) AUTOR(A): TALES PASSOS DE 

ALMEIDA - MT15217/O-O RÉU: DAIANE APARECIDA MASSONI Advogado 

do(a) RÉU: JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO - MT15996/O-O DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004054-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA CONCEICAO DORNELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004054-10.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCIO DA CONCEICAO DORNELA Vistos e examinados. Considerando 

que a sentença retro, transitou em julgado, determino a baixa da restrição 

do veículo AXQ6137. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

19/10/2018 - 17:27:07 Comprovante de Remoção de Restrição Dados do 

processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS - MT Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Nro do Processo 1004054-10 Juiz 

que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL 

Juiz Retirada RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Para o 

processo: 1004054-10 Órgão Judiciário : RONDONOPOLIS QUARTA 

VARA CIVEL Restrições Retiradas: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da Restrição AXQ6137 PR 

VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS SA 

CIRCULACAO 02/08/2017 Imprimir Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009190-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JANAINA DE FRANÇA BORGES (ADVOGADO(A))

JUVENILIA PEDROZA DA CRUZ CURY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009190-51.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUVENILIA PEDROZA DA CRUZ CURY RÉU: EXTRACAO DE 

AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA Vistos e Examinados. A petição 

inicial está endereçada ao Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, desse 

modo, proceda-se a redistribuição com as cautelas de praxe. Intimem-se. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009349-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

VALDIVINA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA SILVA (REQUERIDO)

JORGE LUIZ GUASTALDI (REQUERIDO)

MELISSA MATTAR GUASTALDI PACHECO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009349-91.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDIVINA GONCALVES DE SOUZA REQUERIDO: JORGE 

LUIZ GUASTALDI, MELISSA MATTAR GUASTALDI PACHECO, JULIANA 

APARECIDA SILVA Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de feito endereçado à 1ª Vara de Família e 

Sucessões, em razão do processo de inventário mencionado na petição 

retro. Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para o 

Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões, com as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009671-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANDY ANGELICA KLIMASCHEWSK (AUTOR(A))

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009671-14.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): IRANDY ANGELICA KLIMASCHEWSK RÉU: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de feito endereçado à Vara de Fazenda Pública. 

Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o presente 

feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das 

Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

ZILMA EURIPEDES DE QUADROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

JULIO CEZAR GIRALDELLI (RÉU)

PARA AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que no caso 

dos autos não foi solicitada sequer a busca de endereço, ao menos por 

ora não há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou 

incerto, razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009874-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009874-73.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que 

se trata de feito endereçado à Vara de Fazenda Pública. Dessa forma, 

declino da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008711-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO MARCIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008711-58.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REQUERIDO: LAURO MARCIO DE ALMEIDA Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a 

parte autora pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os 

devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, 

verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. Isto 

posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo 

em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este 

venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: NAYANE 

CAVALCANTE YAMADA 22/10/2018 - 11:18:54 Comprovante de Inclusão 

de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA 

DO MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão 

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 1008711-58.2018 

Total de veículos: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição NPQ2832 MT VW/GOL 1.0 VIVEIRO RONDON F E P 

ORNAMENTAIS LTDA - Transferência O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 
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individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002314-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GABRIELE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

TSF - COMERCIO ATACADISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDUARDO BONATES LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002314-51.2016.8.11.0003 REQUERENTE: LUIZ FILIPE 

GUEDES LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - MT0021669A REQUERIDO: TSF - COMERCIO 

ATACADISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME, JESSICA GABRIELE 

BARBOSA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO 

BONATES LIMA - AM0005076A DECISÃO Vistos e examinados. Face o 

teor da certidão retro, decreto a revelia da requerida JESSICA GABRIELE 

BARBOSA DOS SANTOS. Diante do advento do Novo Código de Processo 

Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto à parte autora e à 

requerida TSF - COMERCIO ATACADISTA DE ELETROELETRONICOS o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007661-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007661-94.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO RÉU: ITAU SEGUROS 

S/A Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

17 de dezembro de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 
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extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

EXCLUIR o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

referente ao débito ora discutido. Oficie-se aos cadastros de proteção ao 

crédito para que proceda a exclusão do apontamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008136-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C CAMILA DA SILVA -MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que no caso 

dos autos não foi solicitada sequer a busca de endereço, ao menos por 

ora não há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou 

incerto, razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002851-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELES MACHADO (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002851-76.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ADRIANA 

TELES MACHADO Advogado do(a) AUTOR(A): RENATO FIORAVANTE DO 

AMARAL - SP349410 RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Advogados do(a) RÉU: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT0012880A, 

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - MT9948/A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003883-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER BARBOSA ARANTES (RÉU)

RAMAO VILALVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003883-53.2017.8.11.0003 AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Advogado do(a) AUTOR(A): MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT0003056A RÉU: VALTER BARBOSA ARANTES 

Advogado do(a) RÉU: RAMAO VILALVA JUNIOR - MT22818/O DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 
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consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007267-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA (ADVOGADO(A))

EDSON MAURO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

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

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007267-24.2017.8.11.0003 AUTOR(A): EDSON MAURO 

DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR(A): VIRIATO BISPO SEABRA - 

MT0011061S RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogados do(a) RÉU: ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - 

SP0156817A, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997 DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005557-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO(A))

MOTO CAMPO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005557-32.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MOTO CAMPO 

LTDA Advogado do(a) AUTOR(A): GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - 

MT0015701A RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

Advogado do(a) RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA 

- MT0013245S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1006111-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES (ADVOGADO(A))

DARCY IMACULADA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006111-98.2017.8.11.0003 AUTOR(A): JULIO ALMEIDA 

DE SOUZA Advogado do(a) AUTOR(A): JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

MT0011716A RÉU: DARCY IMACULADA DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

RÉU: WILSON LOPES - MT0007396A-B DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002352-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PESCE (AUTOR(A))

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO PESCE (AUTOR(A))

EDNA GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE GONCALVES VIEIRA (RÉU)

JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002352-92.2018.8.11.0003 AUTOR(A): SERGIO LUIZ 

PESCE, MARCIO ROBERTO PESCE, EDNA GONCALVES VIEIRA Advogado 

do(a) AUTOR(A): GERALDO ROBERTO PESCE - MT5137/O Advogado 

do(a) AUTOR(A): GERALDO ROBERTO PESCE - MT5137/O Advogado 

do(a) AUTOR(A): GERALDO ROBERTO PESCE - MT5137/O RÉU: 

ROSEMEIRE GONCALVES VIEIRA Advogado do(a) RÉU: JEAN CLETO 

NEPOMUCENO CAVALCANTE - MS12872 DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 
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(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008217-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Ritter (ADVOGADO(A))

WEBERSON FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008217-33.2017.8.11.0003 AUTOR(A): WEBERSON 

FERREIRA ALVES Advogados do(a) AUTOR(A): ROVALDO MIRANDA DE 

MATOS - MT21751/O, EDSON RITTER - MT0015465A-O RÉU: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Advogado do(a) RÉU: DANIELA 

CABETTE DE ANDRADE - MT0009889A-B DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004591-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA CIARINI VIOTT (REQUERENTE)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004591-69.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ENEIDA 

CIARINI VIOTT Advogado do(a) REQUERENTE: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - MT18199/O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 
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após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR FERMINO NOGUEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

VANDIR APOLINARIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000604-93.2016.8.11.0003 AUTOR(A): JADIR FERMINO 

NOGUEIRA JUNIOR Advogado do(a) AUTOR(A): VANDIR APOLINARIO 

FILHO - MT6053/B RÉU: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA, R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Advogado do(a) RÉU: PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

MT0008014A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003689-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

ALEX FERRETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOMINGUES KAHA & DOMINGUES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003689-19.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ALEX 

FERRETTO Advogado do(a) REQUERENTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - MT0021669A REQUERIDO: DOMINGUES KAHA & 

DOMINGUES LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: DUILIO PIATO 

JUNIOR - MT3719/O-O DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 
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no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003710-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMPOS FILHO (AUTOR(A))

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003710-92.2018.8.11.0003 AUTOR(A): JOAO CAMPOS 

FILHO Advogado do(a) AUTOR(A): DENISVALDO SILVA JARDIM - 

MT0008183S-O RÉU: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Advogado do(a) RÉU: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - PR0020062A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010209-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE (REQUERENTE)

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010209-29.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MARINA 

TRINDADE HOLLENBACH LEITE Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANE 

ELENSILZIE DE OLIVEIRA - MT0006141A REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - PE0021233A DECISÃO Vistos 

e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 
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auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003755-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ALEX JOSE PARDINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003755-96.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ALEX JOSE 

PARDINI Advogado do(a) AUTOR(A): ANTONIO GONCALVES DE 

MIRANDA NETO - MT0014576A RÉU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Advogado do(a) RÉU: 

GABRIEL SANTOS ALBERTTI - PR0044655A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010043-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELCY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA MADLUM (ADVOGADO(A))

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO (ADVOGADO(A))

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010043-94.2017.8.11.0003 REQUERENTE: SIDELCY 

RODRIGUES DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: ALBERTO PERGO 

CHILANTE - MT0012995S REQUERIDO: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Advogados do(a) REQUERIDO: EDUARDO SILVA 

MADLUM - SP296059, WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001961-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO DE AQUINO LINS (ADVOGADO(A))
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TAISA SOARES INFANTINO (AUTOR(A))

TIELLI SOARES INFANTINO (AUTOR(A))

TAIRINNI SOARES INFANTINO (AUTOR(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI (ADVOGADO(A))

APARECIDA PEDROSA SOARES (AUTOR(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001961-40.2018.8.11.0003 AUTOR(A): APARECIDA 

PEDROSA SOARES, TAIRINNI SOARES INFANTINO, TAISA SOARES 

INFANTINO, TIELLI SOARES INFANTINO Advogados do(a) AUTOR(A): 

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - MT0006247A-O, LUCIVANI LUIZ 

PEREIRA RAIMONDI - MT6796/O-O, ELCIO DE AQUINO LINS - MT21050/O, 

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - MT21590/O Advogados do(a) 

AUTOR(A): NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - MT0006247A-O, 

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - MT6796/O-O, ELCIO DE AQUINO LINS 

- MT21050/O, ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - MT21590/O 

Advogados do(a) AUTOR(A): LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - 

MT6796/O-O, ELCIO DE AQUINO LINS - MT21050/O, NUBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - MT0006247A-O, ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - MT21590/O Advogados do(a) AUTOR(A): LUCIVANI LUIZ 

PEREIRA RAIMONDI - MT6796/O-O, ELCIO DE AQUINO LINS - MT21050/O, 

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - MT0006247A-O, ANGELINA 

HELENA DE AQUINO COSTA - MT21590/O RÉU: BANDEIRA 

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA Advogado do(a) RÉU: 

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - PR0055846A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003975-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

MARCELO MAGARINOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003975-94.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MARCELO 

MAGARINOS Advogado do(a) AUTOR(A): IGOR GIRALDI FARIA - 

MT0007245A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 
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as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004279-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

FABIANA ANDRADE MACHADO DE SAMPAIO (REQUERENTE)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004279-93.2018.8.11.0003 REQUERENTE: FABIANA 

ANDRADE MACHADO DE SAMPAIO Advogados do(a) REQUERENTE: 

LUCAS BRAGA MARIN - MT0016300A, EDUARDO CARVALHO 

GONCALVES - MT0019989A REQUERIDO: M. S. DA SILVA & CIA LTDA - 

ME Advogado do(a) REQUERIDO: CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - MT13809/A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004204-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (AUTOR(A))

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO (ADVOGADO(A))

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004204-54.2018.8.11.0003 AUTOR(A): TRANSJULIA 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR(A): 

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - MT0019204A RÉU: ALL- 

AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A Advogado do(a) RÉU: 

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS7684 DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004408-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS AUGUSTO DORNELLES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MATEUS AUGUSTO CARDOSO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004408-35.2017.8.11.0003 AUTOR(A): CARLOS 

AUGUSTO DORNELLES DE ALMEIDA Advogado do(a) AUTOR(A): 

MATEUS AUGUSTO CARDOSO DE ALMEIDA - MT22214/O RÉU: BANCO 

DO BRASIL S.A Advogado do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

MG44698 DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003003-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON GREGORIO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003003-27.2018.8.11.0003 AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Advogados do(a) AUTOR(A): WANDERLEY 

ROMANO DONADEL - MG78870, TACIANA SEGATTO MOREIRA - 

MG157513 RÉU: ADAILTON GREGORIO DE ALMEIDA DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006763-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FABIANO RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006763-18.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JACKSON 

FABIANO RODRIGUES LEITE Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 
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MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S DECISÃO Vistos e examinados. Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005420-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLENE DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005420-21.2016.8.11.0003 AUTOR(A): LUCIA BENICIA 

PINHEIRO Advogado do(a) AUTOR(A): JOAO RICARDO FILIPAK - 

MT0011551S-O RÉU: FRANCISLENE DO NASCIMENTO DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004192-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

GLIDY M WANOVICH ESTEVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (RÉU)

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004192-40.2018.8.11.0003 AUTOR(A): GLIDY M 

WANOVICH ESTEVAO Advogado do(a) AUTOR(A): AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - MT0021669A RÉU: AGROPECUARIA AURORA LTDA - 

ME, NILSON MULLER Advogado do(a) RÉU: ANDREGIS PITHAN 

PAGNUSSATT - MT8992/B Advogado do(a) RÉU: ANDREGIS PITHAN 

PAGNUSSATT - MT8992/B DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 
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deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005149-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER (ADVOGADO(A))

SAULO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005149-41.2018.8.11.0003 AUTOR(A): SAULO 

OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR(A): SARAH BEZERRA 

SCHEFFER - MT24291/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003553-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LERIANO ALVES MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003553-22.2018.8.11.0003 REQUERENTE: EDVALDO 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: LERIANO ALVES MONTEIRO DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 
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Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001005-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001005-58.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) REQUERENTE: 

RAPHAEL NEVES COSTA - MT12411/A, DIEGO DA COSTA MARQUES - 

MT0017154A, FLAVIO NEVES COSTA - MT0012406S, RICARDO NEVES 

COSTA - MT0012410S REQUERIDO: AUGUSTO CESAR ROCHA DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERIDO: DAVID ALVES DOS SANTOS - 

MT23128/O DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004680-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA (ADVOGADO(A))

MARIA ILZA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004680-92.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MARIA ILZA 

ALVES DA SILVA Advogado do(a) AUTOR(A): JULIANO DA SILVA 

BARBOZA - MT14573/O RÉU: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 211 de 316



após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001461-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

SANDRA SIMIONI SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSAN BATISTUTE (ADVOGADO(A))

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001461-71.2018.8.11.0003 REQUERENTE: SANDRA 

SIMIONI SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: KARINA OLIVEIRA 

ALVES - MT0016060A-O REQUERIDO: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & 

CIA LTDA - ME, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERIDO: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT0015401A 

Advogado do(a) REQUERIDO: JOSSAN BATISTUTE - PR33292 DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006791-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO IZACO DALMAGRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA (ADVOGADO(A))

DANIEL CRISTINO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006791-83.2017.8.11.0003 AUTOR(A): NELSO IZACO 

DALMAGRO RÉU: DANIEL CRISTINO PEREIRA DOS SANTOS Advogado 

do(a) RÉU: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - MT0015991A DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 
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de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003526-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

ANTONIA LEDA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003526-39.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ANTONIA LEDA 

FERREIRA Advogado do(a) AUTOR(A): JOAO RICARDO FILIPAK - 

MT0011551S-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003007-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO GONCALVES (AUTOR(A))

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDRIANA GIACOMOLLI (RÉU)

SIDRIANA GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

ALCY ALVES VELASCO (RÉU)

ALCY ALVES VELASCO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELZA GONCALVES DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

ROMANA DE JESUS GONCALVES PEREIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003007-35.2016.8.11.0003 AUTOR(A): ROMARIO 

GONCALVES Advogado do(a) AUTOR(A): BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- MT0016257A RÉU: ALCY ALVES VELASCO, SIDRIANA GIACOMOLLI 

Advogado do(a) RÉU: ALCY ALVES VELASCO - MT0005847A Advogado 

do(a) RÉU: SIDRIANA GIACOMOLLI - MT6216/O DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 
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processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009839-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DOS REIS ALMEIDA (AUTOR(A))

LEONICIO DOS REIS SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLENE MIGUELINA DE REZENDE (RÉU)

GILBERTO LOPES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - 141.601.961-87 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009839-16.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCIA DOS REIS ALMEIDA RÉU: DIRLENE MIGUELINA DE 

REZENDE, GILBERTO LOPES PROCURADOR: LEONICIO DOS REIS SALES 

Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de 

matéria afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino da competência 

de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a 

sua redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009949-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA BEZERRA HOY (AUTOR(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009949-15.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PAOLA BEZERRA HOY RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, 

onde a parte autora alega que é titular da unidade consumidora de energia 

elétrica número 6/1062835-2, e que recebeu uma fatura eventual com a 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas. Requereu a concessão de tutela de urgência, com a 

determinação para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora e de 

inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação à 

fatura eventual, no valor de R$7.116,48, com vencimento em 30/08/2018. 

DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida 

em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que 

não se verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer 

impugnação (art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$7.116,48 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$7.116,48, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 

inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação à fatura 

eventual no valor de R$7.116,48 com vencimento em 30/08/2018. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 17 de Dezembro de 2018, às 

11:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 
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advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007794-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007794-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA RÉU: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de novembro de 2018 às 10:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008646-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008646-97.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 17:20 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007209-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ISRAEL COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JANETE COSTA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007209-21.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISRAEL COSTA RODRIGUES REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 17:40 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007769-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V M COMERCIO DE COMPONENTES E PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME 

- ME (AUTOR(A))

RENATO SAITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORAL LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007769-60.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): V M COMERCIO DE COMPONENTES E PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA ME - ME RÉU: CORAL LUZ COMERCIAL ELETRICA 

LTDA - ME Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora, determinando a citação por edital. Providencie-se a citação da 

parte requerida, por edital, observando-se as disposições do artigo 257 do 

CPC. Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca. 

Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001070-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINO NOGUEIRA DE ABREU (AUTOR(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDELUZILO HONORIO DA SILVA (RÉU)

VALDERSON JOSE RAMOS (RÉU)

Ágda Borges Ramos (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001070-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): HERONDINO NOGUEIRA DE ABREU RÉU: GILDELUZILO 

HONORIO DA SILVA, VALDERSON JOSE RAMOS, ÁGDA BORGES 

RAMOS Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se encontrar 

a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 

257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a simples 

afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora, determinando a citação por edital. Providencie-se a citação da 

parte requerida, por edital, observando-se as disposições do artigo 257 do 

CPC. Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca. 

Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002744-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO RIBEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002744-03.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALDO RIBEIRO DE 

JESUS Vistos e examinados. Considerando que o bem alienado 

fiduciariamente não foi encontrado, DEFIRO o pedido de conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, face o teor do disposto 

nos artigos 4º e 5º da Lei nº 13.043/2014. Determino a alteração da 

autuação do feito, que prosseguirá na forma do artigo 824 e seguintes do 

CPC (execução por quantia certa). Fixo, de plano, os honorários 

advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado (art. 827). 

Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, 

§1º). O executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (art. 829). Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Tendo 

sido indicados bens pelo exequente, a penhora deverá recair sobre os 

mesmos. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003348-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003348-90.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: JOSE MIGUEL DOS SANTOS 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta pelo BANCO PAN S.A em desfavor de JOSÉ MIGUEL DOS 

SANTOS, em relação ao bem descrito na inicial. A exordial não veio 

acompanhada do comprovante de constituição em mora da parte 

devedora. Instada a emendar a inicial, a parte autora deixou de promover 

os atos para a sua regularização. É o relatório. Decido. A notificação 

extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de 

modo que a sua ausência implica no indeferimento da inicial. Consigna-se 

que a correspondência devolvida pelos correios com o motivo “ausente”, 

“mudou-se”, “endereço não procurado”, “recusado”, “endereço 
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insuficiente”, “sem área de entrega” não é capaz de constituir o devedor 

em mora, sendo necessária a tentativa de intimação por outros meios. 

Assim, persistindo a irregularidade mesmo depois de oportunizada a 

emenda a inicial, a extinção do feito é medida que se impõe. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua 

ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando 

oportunizada a emenda. (Ap 1001565-37.2016, DESA, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"SEM ÁREA DE ENTREGA" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da 

mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão 

do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não sendo mero 

requisito para concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária. 

Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível 

seu indeferimento. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (Ap 

36088/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NÃO 

ENTREGUE – DEVEDOR MUDOU-SE – SÚMULA 72 STJ – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) A súmula nº 72 do STJ diz que é 

imprescindível a comprovação da mora para a realização da busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente 2) Não se faz necessária a 

assinatura do próprio destinatário, podendo um terceiro assinar a 

notificação. 3) Não se discute se houve a entrega à terceiro, porque de 

fato, a notificação sequer foi entregue ante a mudança de endereço do 

devedor, o que resta claro que não existiu a comprovação da mora. 4) No 

aviso de recebimento contém a informação de que o devedor "mudou-se" 

e por isso a notificação não foi entregue, não se perfectibilizando. (TJ-MS 

08028971220168120029 MS 0802897-12.2016.8.12.0029, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 31/10/2017, 3ª 

Câmara Cível) APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. MONOCRÁTICA. SÚMULA 72, STJ. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INFORMAÇÃO: MUDOU-SE. NECESSIDADE DE 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL, DESTARTE, O QUE INOCORREU. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. APELO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70076169630, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 12/12/2017). (TJ-RS - AC: 

70076169630 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 

12/12/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/12/2017) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM 

RESULTADO "MUDOU-SE". MORA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO 

CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. I – Necessário salientar que o 

entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que de 

a notificação extrajudicial do devedor é válida desde que recebida no seu 

endereço correto e com aviso de recebimento, sendo dispensável a 

notificação pessoal; II - O caso em tela, contudo, versa sobre situação 

diferente da inexigibilidade de notificação pessoal, deve-se ressaltar que a 

notificação extrajudicial fora devolvida sem o recebimento por qualquer 

pessoa, conforme documento de fl. 29. Portanto, conquanto tenha sido 

enviada ao endereço correto do devedor, a notificação não existiu, uma 

vez que ninguém a recebeu, portanto, não há como presumir a ciência do 

devedor ou de qualquer outra pessoa acerca das dívidas contraídas; III – 

A p e l a ç ã o  c o n h e c i d a ,  c o n t u d o  d e s p r o v i d a .  ( T J - A M 

06289701420168040001 AM 0628970-14.2016.8.04.0001, Relator: João 

de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 05/02/2017, Terceira 

Câmara Cível) Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, se houver. Sem 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000104-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DOS SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Considerando que a requerida efetuou depósito 

para a purgação da mora, e a parte autora concordou com o valor 

depositado e restituiu o veículo, com fulcro no disposto no artigo 487, 

inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Expeça-se alvará para que a autora 

possa levantar os valores depositados. Após o cumprimento de todas as 

formalidades necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005279-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA SOARES SANTOS (AUTOR(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito, determinando a expedição do competente alvará 

para o levantamento da quantia depositada. Custas processuais e 

honorários advocatícios como acordado pelas partes. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005257-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ANTONIO CANDIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005257-70.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: IVAN ANTONIO CANDIDO Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação de busca e apreensão na qual, em razão 

do inadimplemento contratual por parte do requerido, a instituição 

financeira requereu busca e apreensão do bem descrito na exordial. A 

liminar foi deferida, tendo restado devidamente cumprida. Citado, o 

devedor efetuou depósito do valor indicado na inicial, para a purgação da 

mora, dentro do prazo de 5 dias, previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, conforme certidão da Sra. Gestora. Desse modo, com o 

deferimento da purgação da mora e o depósito realizado pelo devedor, 

impõe-se a restituição do veículo, nos termos do art. 3º do Dec.Lei n. 

911/67, que assim dispõe: “Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 217 de 316



bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. § 1o Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 

(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. No mesmo 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - MATÉRIA 

PRECLUSA - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR - 

PURGAÇÃO DA MORA EFETUADA - ATO TEMERÁRIO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - MULTA PREVISTA PELO 

ART. 3º, §6º, DO DECRETO LEI 911/69 - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO DESPROVIDO. Se a 

decisão anterior tratou da possibilidade de purgação da mora mediante 

pagamento apenas das parcelas vencidas e não há notícia de interposição 

de recurso, descabe a discussão acerca da questão, porquanto trata-se 

de matéria preclusa. Nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, o 

devedor fiduciante pode pagar a dívida pendente no prazo de cinco dias e 

ter o bem restituído. A venda extrajudicial do bem, sem a observância do 

prazo de cinco dias para a purgação da mora pelo devedor, configura ato 

temerário, motivo pelo qual mostra-se correta a manutenção da multa por 

litigância de má-fé, bem como a condenação ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. A multa prevista no art. 3º, §6º do 

Decreto-Lei 911/69 nos casos de alienação do veículo, somente é aplicada 

quando julgada improcedente a ação.” (Ap 153884/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 07/02/2017). Isto posto, tendo em conta que o requerido 

reconheceu a procedência do pedido formulado e depositou os valores 

pretendidos pela parte autora, considero purgada a mora, revogo a liminar 

deferida e determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 48 

horas, restitua o veículo apreendido ao requerido. Autorizo a expedição de 

alvará para que a parte autora levante os valores depositados pelo 

requerido. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “a” do 

CPC, decreto a extinção do processo com julgamento de mérito. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005931-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DE PAULA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005931-48.2018.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogados do(a) REQUERENTE: GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

MT0018216A-O, FLAVIO NEVES COSTA - MT0012406S, RICARDO NEVES 

COSTA - MT0012410S, RAPHAEL NEVES COSTA - MT12411/A 

REQUERIDO: DANIELE DE PAULA E SILVA DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004462-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO MARZOCHI NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004462-64.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - MT4482/O, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - MT17564/O 

REQUERIDO: DANILO MARZOCHI NOGUEIRA DECISÃO Vistos e 

examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005525-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005525-27.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - SP206339 REQUERIDO: CARLINDO FERNANDES DA SILVA 

DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004471-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004936-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 
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aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005955-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PIMENTEL LOPES (ADVOGADO(A))

DEYSE PIMENTEL LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005955-76.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DEYSE PIMENTEL LOPES RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos e examinados. Analisando 

os autos, extrai-se que a parte autora não preencheu as exigências 

contidas na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP, uma vez que os documentos 

anexados à inicial não foram apresentados na correta posição para 

leitura. Instada a proceder à emenda à inicial, persistiu com a 

irregularidade, conforme se observa dos documentos juntados no Id. 

14953903. Dessa forma, indefiro a petição inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais. Sem honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004062-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON ALBERTONI (EMBARGANTE)

DIVINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DEMILSON ALBERTONI (EMBARGANTE)

NEUZA MARTINS MACIEL FREITAS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004062-50.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: DEMILSON ALBERTONI, DEMILSON ALBERTONI, NEUZA 

MARTINS MACIEL FREITAS EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que as 

partes entabularam acordo no processo nº 1000532-72.2017, desistindo 

de eventuais embargos, conforme cópia da minuta juntada no Id. 

15958716. Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003343-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL MENEGUINI (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDO DE CARVALHO BARROS (REQUERIDO)

MARIA GLORIA DE CARVALHO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005135-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. A. (ADVOGADO(A))

A. P. D. M. (REQUERIDO)

B. F. T. R. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005135-57.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando as partes, através 

do(a) patrono(a), para ambas comparecerem a 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões e firmarem termo de guarda compartilhada definitivo, 

em cinco dias. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018 JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004035-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. G. (ADVOGADO(A))

M. E. B. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. C. C. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão. 

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto 

Gestor(a) de secretaria
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008112-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE MARIA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDRESSA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

MARCELLO MARK DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008112-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO DE 

SOBREPARTILHA de bens do de cujus Josias Ferreira dos Santos Filho, 

porém, a parte autora não carreou aos autos matrícula atualizada do 

imóvel em nome do falecido. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo 

às disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual Civil, 

carreando aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do 

imóvel supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009900-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU JOSE DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE APARECIDA PEREIRA MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009900-71.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

o rito do arrolamento sumário pressupõe partilha amigável entre as partes 

(art. 659, do Código de Ritos), intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularize o polo ativo da demanda, incluindo os 

demais herdeiros do de cujus, devidamente representados, sob pena de o 

juízo receber o feito no rito do inventário (art. 610 e seguintes, do CPC). 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009926-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

JURACY CAVALCANTE CARDOSO (REQUERENTE)

JUSCINEY CAVALCANTE CARDOSO (REQUERENTE)

JUCILENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JUCINEIDE CAVALCANTE CARDOSO AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABELINO CARDOSO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA CAVALCANTE CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009926-69.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, Jucineide 

Cavalcante Cardoso Amorim, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à 

proemial, segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e 

capazes, processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e 

seguintes, do Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante 

providenciar a juntada das certidões negativas municipal, federal e 

estadual (emitida pela PGE), bem como o plano de partilha dos bens 

inventariados. 5. Após a juntada aos autos da documentação mencionada, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 6. Empós, conclusos para a 

sentença. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009891-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

ELAINE SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

ROSMARY SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

EDILENY SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVALDO MARQUES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009891-12.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, Rosmary 

Souza Da Costa, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada 

das certidões negativas municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), 

bem como o plano de partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada 

aos autos da documentação mencionada, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 6. Empós, conclusos para a sentença. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009904-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CLEIA DUETI SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009904-11.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, Arolda 

Dueti Lima, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada 

das certidões negativas municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), 

bem como o plano de partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada 

aos autos da documentação mencionada, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 6. Empós, conclusos para a sentença. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009889-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LICIONORA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DALVANIDES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JEOVA DIVINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

NALVA CILENE FERREIRA DOS SAMTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLIDES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1009889-42.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, Licionora 

Ferreira Dos Santos, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada 

das certidões negativas municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), 

bem como o plano de partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada 

aos autos da documentação mencionada, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 6. Empós, conclusos para a sentença. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

PROCESSO n. 1005967-27.2017.8.11.0003, Interdição - O Doutor 

Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que F. P da S. move contra 

MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, sendo decretada a interdição 

deste conforme se vê da sentença seguinte: "...13. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o 

parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com 

o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para decretar a interdição 

de M.D.A.O.S. (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr. FRANCISCO PAULO DA SILVA. 15. Em atenção ao 

disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu G. E. S. M., digitei

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008080-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI (AUTOR(A))

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN (ADVOGADO(A))

CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI (AUTOR(A))

ALLICORP TRADING E COMERCIO EXTERIOR S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N.º 1008080-17.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

anulatória com pedido liminar ajuizada por ALLICORP TRADING E 

COMÉRCIO EXTERIOR S.A, CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI e FELIPE 

SLAVIERO FUMAGALLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual 

buscam a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito 

tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 20125672, até julgamento 

final da presente demanda. A ação foi distribuída por dependência a 

execução fiscal nº 14076-23.2012.811.0003, Código 718609, que tramita 

perante esta Vara de Fazenda Pública (1ª). Na hipótese, não há dúvida 

quanto à existência de conexão entre a presente anulatória e a 

mencionada execução fiscal, haja vista a disposição contida no artigo 55, 

§ 2º, inciso I do Código de Processo Civil. Ocorre que, a citada execução 

fiscal se trata de processo físico, distribuído anteriormente a implantação 

do PJe (9/5/2016), de modo que o presente feito deve tramitar também de 

forma física, nos termos do artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 

de abril de 2018. In verbis: “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as 

ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 

deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e 

eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. § 2º Em 

caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física”. 

Assim, em atenção ao artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de 

abril de 2018, EXTINGO o feito, tendo em vista que a presente ação 

anulatória não deve se processar de forma virtual. Intimem-se os autores 

para que promovam o ajuizamento desta ação por meio físico, distribuindo 

por dependência aos autos nº 14076-23.2012.811.0003, Código 718609, 

que tramita perante este Juízo (1ª Vara de Fazenda Pública de 

Rondonópolis). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006806-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES NETO DA SILVA (REQUERENTE)

JEAN CARLOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1006806-18.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

revisão de pensão por morte ajuizada por MARIA DAS DORES NETO DA 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O pedido de justiça 

gratuita formulado pela autora foi indeferido pela decisão de Id. 15353792. 

Intimada para recolher as custas processuais, a autora requereu a 

desistência da ação (Id. 159229085). É relatório. Decido. Trata-se de 

pedido de desistência da ação. Na hipótese dos autos, o requerido ainda 

não foi citado, sendo, portanto, desnecessário o consentimento do réu, 

nos termos § 4º, do artigo 485, do Código de Processo Civil. In verbis: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: § 4o Oferecida a contestação, 

o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Com 

essas considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do artigo 90 do Código de Processo Civil. Por outro lado, deixo de 

condenar a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo 

em vista que o requerido sequer foi citado. P. R. I. C. Rondonópolis, 

sábado, 20 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010283-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SIQUEIRA CAVALHEIRO (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS DOUTORAS: ROSSILENE BITENCOURT IANHES 

BARBOSA , RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA, representante 

legal do Município de São José do Povo-MT, PARA QUERENDO , 

APRESENTE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009906-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO NUNES (AUTOR(A))
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MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS DOUTORAS: ROSSILENE BITENCOURT IANHES 

BARBOSA , RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA, representante 

legal do Município de São José do Povo-MT, PARA QUERENDO , 

APRESENTE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008666-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TECTEXTIL EMBALAGENS TEXTEIS LTDA (AUTOR(A))

RAMON DO PRADO COELHO DELFINI CANCADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1008666-54.2018.8.11.0003 VISTO. TECTEXTIL 

EMBALAGENS TEXTEIS LTDA ajuizou ação anulatória com pedido de tutela 

de evidência em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em 

síntese, que é empresa privada e tem por objeto a fabricação de sacos de 

tecidos e de fibras têxteis, com sede na cidade de Piracicaba, Estado de 

São Paulo, e filiais no próprio Estado de São Paulo, Minas Gerais e Mato 

Grosso. Consta na inicial que é prática comum da autora o transporte de 

mercadorias, ativo imobilizado e outros bens móveis, entre as suas filiais, 

a fim de viabilizar o exercício de suas atividades. Assevera que foi 

autuada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, por 

diversas vezes, sob a alegação de não ter recolhido antecipadamente o 

ICMS eventualmente incidente sobre as operações realizadas, sendo que, 

segundo a fiscalização, a empresa autora deveria ter recolhido 

antecipadamente o ICMS por restar submetida ao Regime Cautelar 

Administrativo. Aduz que foram lavrados os TAD’s 11331191-5, 

1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 1133813-1, 1133996-1, 1134002-6, 

1134218-1 e 1134218-7, todos por suposta infringência ao artigo 3º, §§ 3º 

ao 5º, da Lei nº 7098/1998; artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT; 

artigos 2º e 3º a 4º-B da Resolução 07/2008, tendo sido aplicada a 

penalidade prevista no artigo 45, inciso I, K, da Lei Estadual nº 7098/98, ou 

seja, multa equivalente a 100% do valor do imposto apurado. Alega que as 

autuações são indevidas, uma vez que o simples deslocamento de bens 

de ativo imobilizado ou de mercadorias de uma filial para ou, sem a efetiva 

transferência da propriedade, não é fato gerador do ICMS. Acrescenta 

que a incidência do referido tributo depende de outros elementos além da 

remessa de mercadoria para outro local, como, por exemplo, transmissão 

de titularidade e proveito econômico, o que não ocorre quando as 

operações se dão entre filiais do mesmo contribuinte, já que nessa 

hipótese inexistente a circulação jurídica do bem. Ao final, requer a 

concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311, inciso II, do 

CPC, para suspender imediatamente a exigibilidade dos créditos tributários 

decorrentes dos TAD’s 11331191-5, 1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 

1133813-1, 1133996-1, 1134002-6, 1134218-1 e 1134218-7, na forma do 

artigo 151, inciso V do CTN, até ulterior decisão definitiva, com a 

consequente baixa de todos os eventuais apontamentos referentes aos 

citados créditos. Requer, ainda, de forma subsidiária, a concessão de 

tutela de urgência, nos termos do artigo 300, § 2º do CPC, para suspender 

a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos TAD’s 

supramencionados, bem como de todos os demais efeitos subsequentes, 

até decisão final (Id. 15653106). É o relatório. Decido. A autora busca a 

concessão de tutela de evidência (art. 311, inciso II, CPC) ou urgência (art. 

300, § 2º, CPC) para suspender a exigibilidade dos créditos tributários 

decorrentes dos TAD’s 11331191-5, 1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 

1133813-1, 1133996-1, 1134002-6, 1134218-1 e 1134218-7, nos termos 

do artigo 151, inciso V do Código tributário Nacional. Na hipótese, entendo 

que deve ser concedida a tutela provisória fundada em urgência, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Segundo o referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300). Da análise dos autos, 

verifica-se que o Fisco Estadual lavrou, em desfavor da empresa autora, 

os TAD’s 11331191-5, 1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 1133813-1, 

1133996-1, 1134002-6, 1134218-1 e 1134218-7, por suposta infringência 

ao artigo 3º, §§ 3º ao 5º, da Lei nº 7098/1998; artigos 915, 916, 952, 

caput, do RICMS/MT; artigos 2º e 3º a 4º-B da Resolução 07/2008, 

aplicando a penalidade prevista no artigo 45, inciso I, alínea “k”, da Lei 

Estadual nº 7098/98, ou seja, multa equivalente a 100% do valor do 

imposto apurado (fls. 23/87 do PDF). Dessa forma, foi gerado crédito 

tributário em face da autora no valor total de R$ 297.695,36 (duzentos e 

noventa e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis 

centavos). Extrai-se dos referidos Termos de Apreensão e Depósito que a 

empresa foi submetida ao regime administrativo cautelar em relação ao 

recolhimento do ICMS, na forma da Resolução ° 07/20008-SARP (art. 1º), 

em razão de ter sido constatada a existência de pendências em seu 

desfavor, pelo que deveria ter antecipado o ICMS na entrada de 

mercadoria no Estado. Pois bem. Os documentos juntados aos autos 

demonstram, a princípio, que todas as operações que deram causa a 

lavratura dos citados Termos de Apreensão e Depósito se tratam, na 

verdade, de meros deslocamentos de bens e mercadorias do mesmo 

contribuinte, ou seja, entre filiais. Ora, todas as notas fiscais apontadas 

nos TAD’s declinam a empresa autora, TECTEXTIL EMBALAGENS TEXTEIS 

LTDA, concomitantemente, como Destinatário e Remetente (fls. 28, 34, 41, 

47, 51, 60/61, 67/69, 78 e 84/87 do PDF). Assim, pelos menos nesta fase 

de cognição sumária, está evidenciado que o caso dos autos refere-se à 

simples transferência de bens e mercadorias entre estabelecimentos do 

mesmo titular. Ocorre que, segundo entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, a transferência de bens e mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em 

Estados diversos, não constitui fato gerador do ICMS. Vejamos: 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE UM 

ESTABELECIMENTO PARA OUTRO. ESTADOS DIVERSOS. FATO 

GERADOR. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, 

SOB O RITO DO ART. 543 - C DO CPC/73. RESP 1.125.133/SP. SÚMULA Nº 

166/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra 

decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum 

publicado na vigência do CPC/2015. II. O Tribunal de origem, em autos de 

Ação Anulatória, reformou a sentença, para julgar improcedente pedido de 

nulidade de auto de infração de exigência de Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviços - ICMS, incidente sobre a transferência de 

mercadoria entre um e outro estabelecimento do mesmo contribuinte, 

situados em unidades da federação distintas. III. A Primeira Seção do STJ, 

no julgamento do RESP 1.125.133/SP (DJe de 10/09/2010), submetido ao 

regime dos recursos especiais repetitivos, consagrou o entendimento no 

sentido de que o "deslocamento de bens ou mercadorias entre 

estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à 

hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato 

imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a 

transferência da propriedade" (STJ, RESP 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz 

FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/09/2010).IV. Na forma da 

jurisprudência, esta "Corte Superior já se manifestou no sentido de que se 

aplica a Súmula nº 166/STJ - Não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte - ainda que o deslocamento de bens de um estabelecimento 

para outro, pertencente ao mesmo titular, esteja situado em Estado 

diverso" (STJ, AGRG no AREsp 851.631/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA 

TURMA, DJe de 14/03/2016).V. Agravo interno improvido. (STJ; 

AgInt-REsp 1.704.133; Proc. 2017/0268176-3; DF; Segunda Turma; Relª 

Minª Assusete Magalhães; Julg. 21/06/2018; DJE 28/06/2018; Pág. 2456) 

Tal orientação encontra-se insculpida na Súmula nº 166 do STJ, in verbis: 

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria 

de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Na mesma 

direção é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO 

INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. 

TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE 

MESMA TITULARIDADE. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. NÃO 

INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme 

jurisprudência do STF, o simples deslocamento físico de mercadoria entre 

estabelecimentos de mesmo contribuinte não faz surgir o fato gerado apto 

a desencadear a cobrança do ICMS. 2. Agravo interno a que se nega 

provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 

2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da 
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vigência da nova codificação processual. (STF; Ag-RE-AgR 676.035; Rel. 

Min. Alexandre de Moraes; DJE 31/08/2017). Não diferente, já se 

manifestou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ICMS - DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS 

ENTRE FILIAIS DO MESMO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM - INOCORRÊNCIA DO FATO 

GERADOR DO ICMS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Na linha da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. "A regra do artigo 

20, § 4º do CPC não significa que, vencida a Fazenda Pública, os 

honorários de advogado devem ser, necessariamente arbitrados em 

montante inferior a dez por cento do valor da condenação; o juiz, nesse 

caso, fixa a verba honorária segundo apreciação equitativa, sem outros 

parâmetros que aqueles definidos nas alíneas a, b e c" (STJ - 2ª T., Resp 

130.430, Min . Ari Pargendler, j. 1.12.97, DJU 15.12.97). (Ap 73686/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 

27/11/2015). Neste contexto, vislumbro a probabilidade do direito da 

autora, a ensejar o deferimento da medida almejada. Ademais, o perigo de 

dano, no caso dos autos, é clarividente, uma vez que a negativação do 

nome da empresa autora traz inúmeros prejuízos, mormente de receber 

benefícios fiscais, bem como de obter créditos. Dessa forma, 

considerando a probabilidade do direito da autora e, ainda, o perigo de 

dano, caso não seja deferida a tutela pretendida, entendo que deve ser 

acolhido o pleito de suspender o crédito tributário em debate. Por fim, 

anoto que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida, pois caso a 

conclusão seja pela improcedência do pleito, o requerido poderá adotar 

todas as providências cabíveis para cobrança do crédito tributário. Com 

essas considerações, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil 

e art. 151, inciso V do Código Tributário Nacional, DEFIRO a tutela 

provisória de urgência, para suspender a exigibilidade dos créditos 

tributários oriundos dos Termos de Apreensão e Depósito nºs. 

11331191-5, 1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 1133813-1, 1133996-1, 

1134002-6, 1134218-1 e 1134218-7. Deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, 

nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar 

inutilmente a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que 

viola o princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a 

resolução da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração 

razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO para oferecer resposta escrita, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não 

sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sábado, 20 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009980-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

DANILO IKEDA CAETANO (ADVOGADO(A))

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REQUERIDO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 05/08/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002817-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1005548-41.2016.8.11.0003 VISTO. BANCO DO BRASIL 

S/A ajuizou ação de embargos à execução em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT, alegando, em síntese, a nulidade da CDA 

apresentada na execução fiscal, com os seguintes argumentos: 1) 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da 

obrigatoriedade da motivação do ato administrativo, ante a ausência de 

juntada do processo administrativo na execução fiscal; 2) ausência de 

informações essenciais na CDA; 3) coisa julgada no processo judicial que 

tramitou na quarta vara cível desta comarca sob o nº 

6375-16.2009.811.0003, no qual foi declarada a inexistência de 

responsabilidade do Banco pelos fatos narrados na reclamação; 4) 

incompetência do PROCON para aplicar multa e ausência de prática 

infrativa. Assim, requereu, em sede de tutela, a suspensão da execução 

fiscal nº 1005548-41.2016.811.0003 e posteriormente, sua extinção. A 

Fazenda Pública Municipal, por sua vez, impugnou os embargos, alegando 

a desnecessidade de juntada de processo administrativo. Disse que não 

há coisa julgada porque a execução fiscal objeto destes embargos e a 

ação de indenização que tramitou na quarta vara cível versam sobre 

situações distintas. Defendeu ainda a higidez da CDA e o valor da multa 

aplicada, sob a afirmação de que encontra-se fundamentada, tendo sido 

observado o regramento inscrito no artigo 57, do Código de Defesa do 

Consumidor, que pondera que o sancionamento deve ser graduado de 

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor. Ao final, requereu a improcedência do pedido 

inicial (Id. 8718954). Intimadas para especificarem as provas que 

pretendem produzir, as partes informaram que não pretende produzir mais 

provas (Id. 9482129 e 9631719). O Município de Rondonópolis foi intimado 

para juntar aos autos o processo administrativo nº 0109.000.120-2/009, o 

qual foi anexado (id 10573706). É o relatório. Decido. A matéria tratada 

nestes autos é unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade 

de produção de provas em audiência, de modo que, nos termos do art. 

920, II, do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide. 

De início, anoto que a execução já se encontra garantida com o depósito 

judicial, no valor integral da dívida, na importância de R$ 5.022,99 (cinco 

mil, vinte e dois reais e noventa e nove centavos) (execução fiscal). 1. DA 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO. De 

início, anoto que o processo administrativo não se trata de documento 

essencial à ação de execução fiscal, que necessita ser instruída apenas 

com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), conforme estatuído no artigo 6º, § 

1º, da Lei nº 6.830/80. Nos termos do artigo 41, da Lei nº 6.830/80, cabe 

ao interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a cópia dos autos do 

processo administrativo. Como se vê, o ônus da juntada do processo 

administrativo é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e 

liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em 

contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos 

termos do art. 204 do CTN. Neste sentido: “EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DA JUNTADA DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. TAXA SELIC. 

LEGALIDADE. MULTA FISCAL. 1. Presentes os requisitos legais e indicada 

a legislação pertinente a cada acréscimo não há falar em nulidade. A 

ausência do demonstrativo de débito não gera a nulidade do título, 

porquanto não é requisito legal da CDA. Ademais, a dívida ativa 

regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e 

liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca. 2. De acordo com 

o art. 41 da Lei 6.830/80, o contribuinte pode requerer a extração de cópia 

autenticada do processo administrativo na repartição competente. Os 

embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo à parte 

embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis ao julgamento 

da apelação. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 

582.461/SP, em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento 

no sentido de que é legítima a incidência da taxa SELIC na atualização do 

débito tributário, bem como razoável e sem efeito confiscatório o patamar 

de 20% da multa moratória” (TRF-4 - AC: 247431320144049999 RS 

0024743-13.2014.404.9999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRÈRE, Data de Julgamento: 22/04/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 30/04/2015). Assim, não há que se falar em cerceamento 

de defesa do embargante ou violação aos princípios do processo legal, 

somente pela não juntada do processo administrativo na execução fiscal. 

2. REQUISITOS DA CDA. O embargante requer seja extinta a execução, 
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sob a alegação de que a CDA nº 2000/2016 é nula, na medida em que não 

aponta os preceitos legais violados que embasam a sua fundamentação. 

Sem razão o embargante, pois a CDA indica com clareza que o crédito é 

decorrente de multa aplicada no procedimento administrativo que 

tramitaram no PROCON sob o nº 0109.000.120-2/2009, bem como a 

fundamentação legal (artigo 56, I, da Lei 8.078/90, do Código de Defesa do 

Consumidor) (execução fiscal). Como se vê, os requisitos formais para a 

validade da CDA foram observados, pois o referido título executivo 

cumpre as exigências estabelecidas no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 

e artigo 202 do CTN, apontando o período da dívida, o montante atualizado 

do débito, além de indicar o valor originário, multa, juros, a origem, 

natureza e fundamento legal da dívida e dos encargos incidentes, bem 

como número dos processo administrativo, data da inscrição e número de 

inscrição em dívida ativa. Logo, é de se concluir que o título executivo 

posto em cobrança encontra-se formalmente perfeito e é exigível, não 

podendo ser desconstituído quanto a seu mérito através destes 

embargos, visto que foram observadas todas as formalidades legais. Por 

essa razão, afasto a alegação de nulidade da CDA, fundada na ausência 

dos requisitos. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. A alegação do 

embargante acerca da inexigibilidade do título executivo assentado na 

coisa julgada material não procede. Como se sabe, a coisa julgada é 

tutelada pelo ordenamento jurídico pelo impedimento à repropositura de 

ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, que tem como 

pressuposto essencial, o mesmo pedido e causa de pedir anteriormente 

ajuizada. Não se reconhece a coisa julgada quando o pedido formulado 

pela parte não seja idêntico ao formulado anteriormente em outro 

processo. No caso, embora a ação de indenização nº 

6375-16.2009.811.0003 (424246) trate da mesma situação fática que 

gerou a multa administrativa objeto da execução fiscal nº 

1005548-41.2016.811.0003, não há que se falar em coisa julgada, na 

medida em que na ação indenizatória a parte autora pleiteou indeniza a 

título de dano moral e material, enquanto na execução fiscal, a fazenda 

pública busca adimplir o crédito constituído em processo administrativo. 

Desse modo, ante a evidente diversidade de pedidos e natureza das 

ações, afasto a arguição de coisa julgada. MÉRITO De acordo com os 

documentos dos autos, a multa executada decorre do processo 

administrativo nº 0109-000.120-2, instaurado pela consumidora Sara 

Lopes de Jesus perante o PROCON, sob a alegação de que adquiriu um 

aparelho celular em dez parcelas, sendo que na última parcela, a loja Novo 

Mundo se recusou a receber alegando que a parcela deveria ser paga no 

Bando do Brasil, instituição que, por sua vez, não resolveu o problema. O 

Banco do Brasil apresentou defesa preliminar informando que o 

pagamento das faturas podem ser pagas com a apresentação da fatura 

ou do cartão de crédito e, na falta deste, com a informação do CPF para 

um dos atendentes, poderia ser emitida guia para pagamento no caixa. 

Conforme se infere da decisão administrativa, o PROCON de Rondonópolis 

reconheceu que a autora violou as disposições constantes dos 20 e 22 do 

Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, alegando que a conduta 

da instituição financeira configurou vício de qualidade no serviço prestado 

e arbitrou multa, no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). 

Dito isso, é importante asseverar que, como é cediço, não cabe ao Poder 

Judiciário adentrar a análise do mérito dos atos administrativos, devendo 

restringir-se, em suma, ao exame de sua legalidade. De outro lado, 

sabe-se também que o PROCON, na qualidade de órgão integrante do 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para aplicar 

penalidades administrativas previstas em Lei. Contudo, para o exercício 

dessa atribuição, deve o PROCON apurar convincentemente as infrações 

à Legislação Consumerista, o que, na hipótese dos autos, efetivamente 

não ocorreu, visto que não houve prática de conduta abusiva por parte da 

instituição bancária requerente. Com efeito, examinando-se a decisão 

proferida em sede administrativa pelo PROCON de Rondonópolis, 

verifica-se que o conciliador ignorou as informações consignadas na 

defesa preliminar apresentada pela instituição financeira, fundamentando 

sua decisão apenas em artigos do CDC, sem, contudo relacioná-los a 

situação fática. Ressalta-se que, embora não estejam presentes todos os 

requisitos para o conhecimento da coisa julgada, é importante mencionar 

que houve pronunciamento judicial sobre os fatos narrados no PROCON e, 

ao contrário do que ocorreu no processo administrativo, na seara judicial a 

conduta da instituição financeira foi analisada com base nas provas e 

fatos alegados pelas partes, sob a ótica do contraditório e ampla defesa, 

concluindo o juízo da Quarta Vara Cível desta comarca que a Instituição 

Financeira não praticou ato ilícito, conforme trecho da sentença extraído 

do processo nº 6375-16.2009.811.0003 (424246), a seguir transcrito: (...) 

Por fim, a autora não comprovou que no momento em que procurou a loja 

para pagar a décima parcela, a dívida dela decorrente ainda não havia 

vencido. Nesse contexto, as alegações da autora de que as requeridas 

não quiseram receber os valores da última parcela não foram 

comprovados e também não se mostram suficientes para reconhecer o 

ato ilícito indenizável indicado na inicial, já que, sabedora da existência da 

dívida e de seu vencimento, deveria a mesma providenciar outra forma de 

pagá-la em caso de recusa, até mesmo consignar tais valores em Juízo. 

Não há nos autos qualquer indício que a autora tenha procurado 

solucionar o problema de outro modo antes do vencimento da dívida. Pelo 

que se extrai dos autos, deixou a dívida vencer e arcou com as 

consequências da inadimplência. Assim, em decorrência da boa-fé 

objetiva, caberia a demandante mitigar o próprio prejuízo, não sendo 

plausível ficar inerte diante do dano que pode sofrer. Caberia a autora o 

mínimo de diligência com vista a demonstrar que tentou pagar a dívida em 

questão. (...) Partindo desse pressuposto, chega-se à conclusão de que 

não há que se falar em indenização a ser paga, uma vez que, não 

havendo prática de ato ilícito, e sim exercício regular de um direito, falta um 

pressuposto para a obrigação de indenizar. Logo, não se verifica na 

conduta da demandante violação às disposições constantes dos artigos 

20 e 22 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Ressalta-se 

que não há outros elementos no processo administrativo que possa 

conduzir ao inequívoco reconhecimento de prática abusiva. Dessa forma, 

não restando demonstrado a prática de conduta abusiva por parte da 

instituição bancária requerente, impõe-se a anulação da multa aplicada. 

Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por 

BANCO DO BRASIL S/A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para 

extinguir a execução fiscal 1005548-41.2016.811.0003, por ser nula a 

certidão de dívida ativa nº 2000/2016, ante a ausência de motivação para 

a cobrança da multa aplicada no processo nº 0109-000.120-2, no valor de 

R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Independentemente do 

trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

execução fiscal. Após o trânsito em julgado, proceda-se a liberação em 

favor da parte autora do valor depositado na execução fiscal. Isento o 

Réu das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo 

Civil. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor 

da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 

100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. 

Rondonópolis, quarta-feira, 19 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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AUTOS SOB N°. 1009522-18.2018.8.11.0003 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO 

COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR IDADE 

proposta por JOSE APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos. Alega o autor, em sua inicial, em síntese, que é portador de 

doença ocupacional, pois laborava na função de serviços gerais 

carregava peso durante anos, o que ocasionou o surgimento de osteófitos 

da coluna dorso lombar (CID M25.7), escoliose da coluna dorso lombar 

(CID 41.8), lumbago (CID M54.4), HAS (CID I10), documentos anexos. Em 

razão dessa enfermidade sustenta já não conseguir realizar as suas 

atividades laborativas habituais, até porque sua função exige esforço, 

além disso, ficaram sequelas permanentes tais como: dor na coluna, dor 

lombar, perda de força motora dos membros superiores e inferiores. 

Sendo assim, requereu o benefício de auxilio doença por acidente de 

trabalho nº 6164864481 o qual foi deferido, no período de 10 de novembro 

de 2016 a 12 de junho de 2018, sendo cessado sob a alegação de 

inexistência de incapacidade laborativa, contudo, aduz que o 

procedimento do instituto Requerido é equivocado, e merece ser 
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prudentemente analisado pelo órgão judicante, pois causa sérios 

transtornos ao Requerente. Por fim, requer seja a tutela pleiteada 

concedida de forma antecipada, com a implantação imediata do benefício 

auxílio doença e, no mérito, a procedência da ação. É o relatório. Decido. A 

antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja 

clara, evidente, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações 

pretendidas, tornando o fato, pelo menos provisoriamente, livre de 

qualquer dúvida. O doutrinador e professor JOSÉ JOAQUIM CALMON DE 

PASSOS (in Comentários do Código de Processo Civil, vol. III, 8ª ed., 

Forense, 2000, p. 28) anota o seguinte: “O que se deve entender por 

prova inequívoca? A prova, em si mesma, não comporta qualificativos com 

conteúdo valorativo. Ela é prova documental, testemunhal, pericial etc. A 

força de seu convencimento é algo menos situado nela que “no ‘pensar’ 

do magistrado a seu respeito, ao analisá-la. Assim, entendemos que prova 

inequívoca é aquela que possibilita uma fundamentação convincente do 

magistrado. Ela é convincente, inequívoca, isto é, prova que não permite 

equívoco, engano, quando a fundamentação que nela assenta-se é dessa 

natureza”. O pedido antecipatório relaciona o restabelecimento de 

benefício de auxílio-doença. A Lei nº 8.213/91 (Dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), assim 

estabelece: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...) Art. 60. O 

auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo 

sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, 

a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer 

incapaz. (...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível 

de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. 

Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez”. O Decreto nº 

3.048/99 (Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras 

providências), assim define as hipóteses de cessação do benefício: “Art. 

78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o 

trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que 

implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. § 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação 

médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da 

capacidade para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a 

realização de nova perícia. § 2º Caso o prazo concedido para a 

recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a 

realização de nova perícia médica, na forma estabelecida pelo Ministério 

da Previdência Social. § 3º O documento de concessão do auxílio-doença 

conterá as informações necessárias para o requerimento da nova 

avaliação médico-pericial. Art. 79. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de 

outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como 

habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado 

por invalidez”. No pressuposto fático, ao que consta, através do laudo 

médico emitido, em 04 de junho de 2018, pelo médico, Dr. Marcelo Nunes 

Moreno, que o paciente está “com dor (...) sem melhoras” necessitando de 

“avaliação com ortopedista”, logo, o documento possui caráter 

recomendatório de que a paciente esta temporariamente inapta para 

exercer sua profissão, o que remete a presunção de contradição na 

conclusão pericial da autarquia. Ademais, o documento do especialista 

que acompanha a paciente é de clareza suficiente acerca do seu estado 

de saúde, não havendo dúvida sobre sua incapacidade laboral, pelo 

menos no momento. Assim, presente a relevância de fundamento, ante a 

prova da lesão corporal que está a incapacitar o requerente para o 

trabalho, ao menos temporariamente, bem como o perigo de lesão grave e 

de difícil reparação, já que há registro no atestado médico que o autor é 

portador de intensa dor na região dorso lombar com irradiação para os 

MMSS e para MMII, impossibilitando de retornar a sua atividade laboral. 

Neste mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE 

PERIGO DE LESÃO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO – REJEITADA - 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LAUDO PERICIAL 

OFICIAL - MANUTENÇÃO DOS SINTOMAS – RECURSO DESPROVIDO. (...) 

Apesar do laudo pericial oficial, demonstrada a incapacidade laboral do 

agravado através dos laudos médicos, impõe-se o restabelecimento do 

auxílio-doença até então pago ao beneficiário”. (AI, 33362/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

29/10/2013, Data da publicação no DJE 07/11/2013) “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA 

- RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL - COMPROVAÇÃO – 

RECURSO PROVIDO. Comprovado que ainda persiste a incapacidade da 

Agravante para exercer sua atividade laborativa habitual no campo, 

justifica-se a manutenção do pagamento do auxílio-doença até que a 

dúvida seja dirimida na Ação Principal, tendo em vista o caráter alimentar 

desse benefício previdenciário”. (TJ/MT, Ag. 109596/2010, 4ª CC, Rel. Dr. 

Rondon Bassil Dower Filho, j. em 22/3/2011) Por fim, resta consignar que o 

atestado médico goza de fé pública, ou seja, tem presunção de 

veracidade e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade do médico, 

conforme preceitua o art. 91, do Código de Ética Médica. Assim, diante da 

presença dos elementos necessários para a concessão da antecipação 

da tutela pleiteada, exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, o 

direito à vida e à saúde do requerente, bem como a dignidade da pessoa 

humana, devem se sobrepor a eventual lesão patrimonial do ente 

autárquico. Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a autarquia federal providencie o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (NB: 6164864481) em 

favor do autor. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a 

AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018. DR. ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA Juiz Auxiliar da CGJ
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AUTOS SOB N°. 1009554-23.2018.8.11.0003 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE 

proposta por JORGE GONÇALVES DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambos qualificados nos 

autos. O Autor, alega em sua inicial, em síntese, que foi vítima de acidente 

em seu trabalho, ondo sofreu uma queda de cima de uma carreta por ser 

portador de epilepsia (CID G40) o que resultou em traumatismo craniano e 

outras fraturas (CIDs M74.9, M54.9 e S92.9), conforme constam 

documentos de laudos, exames e receitas médicas em anexo. Em razão 

desse acidente, sustenta não conseguir realizar as suas atividades 

laborativas habituais, até porque sua função exige esforço e muita 

atenção, pois em que pese constar em sua CTPS a atividade de atendente 

sua atividade preponderante é de motorista, e mesmo com auxílio de 

remédios não consegue nenhum alívio, pois sente muita dor de cabeça e 

tonturas devido a medicação fortíssima, além de ter constantes crises 

epilética, sendo orientado a afastar-se de seu trabalho. Dessa forma, o 

Autor requer o benefício nº 5430206284 com data de início em 06 (seis) 

de Outubro de 2010 (dois mil e dez) sendo cessado em 09 (nove) de 

novembro de 2010 (dois mil e dez), e como não se encontrava apto para 

trabalhar requereu o auxílio nº 6042069245 em 25 (vinte e cinco) de 

Novembro de 2013 (dois mil e treze) o qual foi cessado em 05 (cinco) de 

Janeiro de 2014 (dois mil e quatorze), assim tentou trabalhar novamente, 

contudo veio a precisar do benefício nº 6176860603 requerendo em 28 

(vinte e oito) de Fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete) sendo cessado 

24 (vinte e quatro) de Dezembro de 2017 (dezessete) e por último 

requereu o benefício nº 6219281482 em 09 (nove) de Fevereiro de 2018 
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(dois mil e dezoito), o qual foi indeferido sob a alegação não constatação 

de incapacidade laborativa. Alega ainda o Autor que a decisão exarada 

pelo instituto Requerido foi equivocada, e merece ser, prudentemente 

analisada pelo órgão judicante, pois causa sérios transtornos ao 

Requerente. Com essas considerações, requer a concessão de tutela 

antecipada para que o benefício auxílio-doença seja restabelecido e, no 

mérito, julgado procedente a ação. É o relatório. Decido. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando existir prova inequívoca capaz de convencer o 

magistrado da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. O deferimento do pedido de tutela 

antecipada, com o restabelecimento/manutenção de auxílio-doença, é 

condicionado à existência de verossimilhança na alegação de direito e de 

fundado receio de dano, averiguando-se, ainda, o perigo de 

irreversibilidade na concessão da medida. Sob essa ótica, analisando os 

autos, verifico a inexistência de elementos suficientes capazes de 

convencer-me acerca da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, 

isso porque não há indícios, no momento, de dano irreparável ou de difícil 

reparação, uma vez que, no caso, necessita de realização de perícia 

médica pois o laudo particular apresentado apenas atesta que o autor 

deve “solicitar avaliação para benefício”. Logo, deve ser indeferida a tutela 

de urgência face a ausência dos requisitos legais necessários à sua 

c o n c e s s ã o ,  n e s s e  s e n t i d o  é  a  j u r i s p r u d ê n c i a : 

“PREVIDENCIÁRIO.AUXILIO-DOENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANTIDA A 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIDO O 

RECURSO. Recurso de agravo de instrumento interposto por Mauro 

Simões do Nascimento, visando impugnar a decisão interlocutória de 

primeiro grau que, nos autos da ação ordinária proposta em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social. INSS, objetivando a concessão de 

aposentadoria por invalidez, houve por bem indeferir o pedido de tutela 

antecipada formulado pelo agravante, em face da ausência dos requisitos 

legais necessários à sua concessão. Configurada a correção da decisão 

impugnada, na medida em que se depreende dos autos que o beneficio 

vem sendo pago ao agravante desde 25/05/2012, por entender a 

autarquia pela sua incapacidade laborativa. Reconhecida a ausência da 

plausibilidade do direito invocado, a justificar o indeferimento do pedido de 

tutela antecipado pretendido pelo autor, ora agravante. Desprovido o 

recurso de agravo. (TRF 2ª R.; AI 0006018-88.2013.4.02.0000; Primeira 

Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcello Ferreira de Souza Granado; 

Julg. 28/05/2013; DEJF 11/06/2013; Pág. 143)”(g.n) Considerando-se que 

não restou demonstrada, de forma satisfatória, que concessão da tutela 

antecipada se revela indispensável, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

requerente porque não se fazem presentes os requisitos para o 

deferimento da antecipação de tutela. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que 

dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 22 de outubro 

de 2018. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz Auxiliar da CGJ
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PROCESSO Nº 1002834-40.2018.8.11.0003 VISTO. MAUROZAN 

PARREIRA DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do 

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, 

alegando, em suma: 01) trabalhou por 18 (dezoito) anos como catador de 

matérias recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, 

encerrou-se as atividades naquele lixão em razão de ter sido 

transformado em aterro sanitário, levando a parte autora a perder sua 

única fonte de renda sem sequer receber qualquer ajuda ou indenização 

por parte dos réus; 03) foi construída uma Unidade de Tratamento de 

Resíduos Provisória no Distrito Industrial do Município para que os 

catadores pudessem continuar laborando onde firmou-se um TAC que 

após 6 meses seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado do aterro 

sanitário (antigo lixão); 04) no Termo de Cooperação entre MPT, MP, 

Município de Rondonópolis e o SANEAR, no TAC firmado com a SEGER 

ficou acordado no item 09 que seria disponibilizado para alguns 

cooperados (limite de 48), "bolsa social" no valor de R$ 450,00, pelo 

período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) cesta básica por mês, e 

que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a UTR provisória não foi 

suficiente para os mais de 100 catadores que trabalhavam no antigo lixão, 

sendo que a UTR não comporta a quantidade de catadores do lixão; 06) 

menos da metade dos catadores tem acesso à UTR, pois apenas albergou 

os catadores que se cooperaram à SEGER; 07) apesar da parte autora 

ser catadora, por não ser cooperada da SEGER, não recebeu a bolsa 

social e a cesta básica em razão da ajuda ter sido oferecida somente aos 

que aderiram à referida cooperativa; 08) ao fechar o lixão e transformá-lo 

em aterro sanitário os requeridos ignoraram os que trabalhavam, pois a 

bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a bolsa social e a cesta 

básica não foram recebidas pela parte autora, que não anuiu ao acordo 

pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os catadores a se 

cooperarem à Seger para receberem a bolsa social irrisória pelo ínfimo 

período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a condenação dos 

réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 2.250,00, do valor 

referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros cessantes de R$ 

28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 30.000,00, tudo acrescido 

de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Citado, o SANEAR 

– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou 

o pedido e arguiu a preliminar de incompetência, dizendo “que a matéria de 

fundo discutida na presente actio é a desativação de um lixão a céu 

aberto e o respectivo início de operação de um Aterro Sanitário, bem 

como, os impactos sociais destes atos administrativos, ou seja, é matéria 

de natureza inequivocamente ambiental, a afastar a competência deste 

juízo fazendário em favor da 3ª Vara Cível desta Comarca de 

Rondonópolis, a quem compete, privativamente julgar os feitos ambientais”. 

No mérito, negou todos os fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em 

síntese, que os catadores do antigo lixão foram integrados socialmente e 

hoje trabalham com dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras 

de Material Reciclável Nova Esperança, criada pelos próprios catadores 

com apoio do SANEAR e demais entes públicos desta cidade. Destacou, 

ainda, que efetivamente realizou a inclusão social dos antigos catadores 

do lixão, de modo que todos os pedidos formulados na petição inicial são 

improcedentes. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também 

apresentou contestação, onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que o responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é 

o SANEAR, autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No 

mérito, o Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos 

Sólidos é um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser 

imputada qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte 

autora. Afirmou, ainda, que os “entes públicos não abandonaram os 

catadores como afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão 

trabalham com dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes 

os pedidos da parte autora. Na fase de especificação das provas, as 

partes pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do 

parquet na demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): 

INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de 

reparação de danos promovida por particular em face do Município de 

Rondonópolis e da autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo 

lixão desta cidade. No caso concreto, entendo que o ponto central da 

demanda não está diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o 

objetivo da parte autora é obter a condenação dos réus por danos morais 

e materiais em razão do encerramento das atividades do lixão desta 

cidade. Não há nos autos nenhum relato da prática de dano ambiental. E 

mais. Pelas supostas condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma 

ofensa reflexa ao meio ambiente, circunstância que afastada a 

competência da Vara Ambiental desta Comarca para conhecer de ação de 

indenização decorrente do encerramento das atividades do lixão. Por 

essas razões, rejeito a preliminar de incompetência da vara da fazenda 

pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS A legitimidade passiva, assim como as demais condições 
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da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na 

inicial, aplicando-se a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a 

parte autora atribuiu a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade 

pelo dano cuja reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem 

a parte autora o direito de produzir as provas conducentes à confirmação 

das suas alegações, de modo que a efetiva configuração da 

responsabilidade de cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como 

tal deve ser analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há 

questões processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro 

o feito saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo 

está em ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

servirá para comprovar a existência dos supostos danos experimentados 

pela parte autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do 

CPC) Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do 

seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, por serem necessárias 

para o julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 15h30min. b) As testemunhas das 

partes deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

4ºdo CPC). c) Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-as de que o não comparecimento ou, comparecendo, se 

recusarem a depor, será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do 

CPC). d) Intimem-se, ainda, a advogada parte autora, o Procurador do 

Município e do SANEAR. Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 21 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002830-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002830-03.2018.8.11.0003 VISTO. ANDRE LUIZ DUARTE 

DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 18 (dezoito) anos como catador de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora, por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 

de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 

parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. Parecer do 

Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do parquet na 

demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA 

VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de reparação de danos 

promovida por particular em face do Município de Rondonópolis e da 

autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo lixão desta cidade. 

No caso concreto, entendo que o ponto central da demanda não está 

diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o objetivo da parte autora 

é obter a condenação dos réus por danos morais e materiais em razão do 

encerramento das atividades do lixão desta cidade. Não há nos autos 

nenhum relato da prática de dano ambiental. E mais. Pelas supostas 

condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma ofensa reflexa ao meio 

ambiente, circunstância que afastada a competência da Vara Ambiental 

desta Comarca para conhecer de ação de indenização decorrente do 

encerramento das atividades do lixão. Por essas razões, rejeito a 

preliminar de incompetência da vara da fazenda pública. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS A legitimidade 

passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser 

examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se 

a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a parte autora atribuiu 

a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade pelo dano cuja 

reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem a parte autora 

o direito de produzir as provas conducentes à confirmação das suas 

alegações, de modo que a efetiva configuração da responsabilidade de 

cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como tal deve ser 

analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar a existência dos supostos danos experimentados pela parte 

autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, por serem necessárias para o julgamento 

da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão 

ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, 

ainda, a advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 
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Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 21 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003041-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

ADEMILSON DA ROCHA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

PROCESSO Nº 1003041-39.2018.8.11.0003 VISTO. ADEMILSON DA 

ROCHA RODRIGUES ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do 

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, 

alegando, em suma: 01) trabalhou por 05 (cinco) anos como catador de 

matérias recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, 

encerrou-se as atividades naquele lixão em razão de ter sido 

transformado em aterro sanitário, levando a parte autora a perder sua 

única fonte de renda sem sequer receber qualquer ajuda ou indenização 

por parte dos réus; 03) foi construída uma Unidade de Tratamento de 

Resíduos Provisória no Distrito Industrial do Município para que os 

catadores pudessem continuar laborando onde firmou-se um TAC que 

após 6 meses seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado do aterro 

sanitário (antigo lixão); 04) no Termo de Cooperação entre MPT, MP, 

Município de Rondonópolis e o SANEAR, no TAC firmado com a SEGER 

ficou acordado no item 09 que seria disponibilizado para alguns 

cooperados (limite de 48), "bolsa social" no valor de R$ 450,00, pelo 

período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) cesta básica por mês, e 

que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a UTR provisória não foi 

suficiente para os mais de 100 catadores que trabalhavam no antigo lixão, 

sendo que a UTR não comporta a quantidade de catadores do lixão; 06) 

menos da metade dos catadores tem acesso à UTR, pois apenas albergou 

os catadores que se cooperaram à SEGER; 07) apesar da parte autora 

ser catadora, por não ser cooperada da SEGER, não recebeu a bolsa 

social e a cesta básica em razão da ajuda ter sido oferecida somente aos 

que aderiram à referida cooperativa; 08) ao fechar o lixão e transformá-lo 

em aterro sanitário os requeridos ignoraram os que trabalhavam, pois a 

bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a bolsa social e a cesta 

básica não foram recebidas pela parte autora, que não anuiu ao acordo 

pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os catadores a se 

cooperarem à Seger para receberem a bolsa social irrisória pelo ínfimo 

período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a condenação dos 

réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 2.250,00, do valor 

referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros cessantes de R$ 

28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 30.000,00, tudo acrescido 

de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Citado, o SANEAR 

– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou 

o pedido e arguiu a preliminar de incompetência, dizendo “que a matéria de 

fundo discutida na presente actio é a desativação de um lixão a céu 

aberto e o respectivo início de operação de um Aterro Sanitário, bem 

como, os impactos sociais destes atos administrativos, ou seja, é matéria 

de natureza inequivocamente ambiental, a afastar a competência deste 

juízo fazendário em favor da 3ª Vara Cível desta Comarca de 

Rondonópolis, a quem compete, privativamente julgar os feitos ambientais”. 

No mérito, negou todos os fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em 

síntese, que os catadores do antigo lixão foram integrados socialmente e 

hoje trabalham com dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras 

de Material Reciclável Nova Esperança, criada pelos próprios catadores 

com apoio do SANEAR e demais entes públicos desta cidade. Destacou, 

ainda, que efetivamente realizou a inclusão social dos antigos catadores 

do lixão, de modo que todos os pedidos formulados na petição inicial são 

improcedentes. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também 

apresentou contestação, onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que o responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é 

o SANEAR, autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No 

mérito, o Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos 

Sólidos é um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser 

imputada qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte 

autora. Afirmou, ainda, que os “entes públicos não abandonaram os 

catadores como afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão 

trabalham com dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes 

os pedidos da parte autora. Na fase de especificação das provas, as 

partes pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do 

parquet na demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): 

INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de 

reparação de danos promovida por particular em face do Município de 

Rondonópolis e da autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo 

lixão desta cidade. No caso concreto, entendo que o ponto central da 

demanda não está diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o 

objetivo da parte autora é obter a condenação dos réus por danos morais 

e materiais em razão do encerramento das atividades do lixão desta 

cidade. Não há nos autos nenhum relato da prática de dano ambiental. E 

mais. Pelas supostas condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma 

ofensa reflexa ao meio ambiente, circunstância que afastada a 

competência da Vara Ambiental desta Comarca para conhecer de ação de 

indenização decorrente do encerramento das atividades do lixão. Por 

essas razões, rejeito a preliminar de incompetência da vara da fazenda 

pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS A legitimidade passiva, assim como as demais condições 

da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na 

inicial, aplicando-se a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a 

parte autora atribuiu a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade 

pelo dano cuja reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem 

a parte autora o direito de produzir as provas conducentes à confirmação 

das suas alegações, de modo que a efetiva configuração da 

responsabilidade de cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como 

tal deve ser analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há 

questões processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro 

o feito saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo 

está em ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

servirá para comprovar a existência dos supostos danos experimentados 

pela parte autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do 

CPC) Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do 

seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, por serem necessárias 

para o julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de novembro de 2018, às 16h30min. b) As testemunhas das 

partes deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

4ºdo CPC). c) Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-as de que o não comparecimento ou, comparecendo, se 

recusarem a depor, será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do 

CPC). d) Intimem-se, ainda, a advogada parte autora, o Procurador do 

Município e do SANEAR. Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 21 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002789-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

MAURILIO TELLES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002789-36.2018.8.11.0003 VISTO. MAURILIO TELLES 

DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 09 (nove) anos como catador de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 
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uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 

de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 

parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. Parecer do 

Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do parquet na 

demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA 

VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de reparação de danos 

promovida por particular em face do Município de Rondonópolis e da 

autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo lixão desta cidade. 

No caso concreto, entendo que o ponto central da demanda não está 

diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o objetivo da parte autora 

é obter a condenação dos réus por danos morais e materiais em razão do 

encerramento das atividades do lixão desta cidade. Não há nos autos 

nenhum relato da prática de dano ambiental. E mais. Pelas supostas 

condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma ofensa reflexa ao meio 

ambiente, circunstância que afastada a competência da Vara Ambiental 

desta Comarca para conhecer de ação de indenização decorrente do 

encerramento das atividades do lixão. Por essas razões, rejeito a 

preliminar de incompetência da vara da fazenda pública. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS A legitimidade 

passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser 

examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se 

a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a parte autora atribuiu 

a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade pelo dano cuja 

reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem a parte autora 

o direito de produzir as provas conducentes à confirmação das suas 

alegações, de modo que a efetiva configuração da responsabilidade de 

cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como tal deve ser 

analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar a existência dos supostos danos experimentados pela parte 

autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, por serem necessárias para o julgamento 

da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 15h30min. b) As testemunhas das partes deverão 

ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, 

ainda, a advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, sábado, 20 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002836-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

MARIA IZABEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002836-10.2018.8.11.0003 VISTO. MARIA IZABEL DOS 

SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 04 (quatro) anos como catadora de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a autora a perder sua única fonte de renda sem sequer 

receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a Autora; 05) a UTR 

provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da autora ser catadora por não ser cooperada da SEGER, não 

recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter sido 

oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao fechar 

o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram os que 

trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a bolsa 

social e a cesta básica não foram recebidas pela autora, que não anuiu ao 

acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os catadores a se 

cooperarem à Seger para receberem a bolsa social irrisória pelo ínfimo 

período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a condenação dos 

réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 2.250,00, do valor 

referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros cessantes de R$ 

28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 30.000,00, tudo acrescido 

de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Citado, o SANEAR 

– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou 

o pedido e arguiu a preliminar de incompetência, dizendo “que a matéria de 
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fundo discutida na presente actio é a desativação de um lixão a céu 

aberto e o respectivo início de operação de um Aterro Sanitário, bem 

como, os impactos sociais destes atos administrativos, ou seja, é matéria 

de natureza inequivocamente ambiental, a afastar a competência deste 

juízo fazendário em favor da 3ª Vara Cível desta Comarca de 

Rondonópolis, a quem compete, privativamente julgar os feitos ambientais”. 

No mérito, negou todos os fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em 

síntese, que os catadores do antigo lixão foram integrados socialmente e 

hoje trabalham com dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras 

de Material Reciclável Nova Esperança, criada pelos próprios catadores 

com apoio do SANEAR e demais entes públicos desta cidade. Destacou, 

ainda, que efetivamente realizou a inclusão social dos antigos catadores 

do lixão, de modo que todos os pedidos formulados na petição inicial são 

improcedentes. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também 

apresentou contestação, onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que o responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é 

o SANEAR, autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No 

mérito, o Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos 

Sólidos é um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser 

imputada qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte 

autora. Afirmou, ainda, que os “entes públicos não abandonaram os 

catadores como afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão 

trabalham com dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes 

os pedidos da parte autora. Na fase de especificação das provas, as 

partes pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do 

parquet na demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): 

INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de 

reparação de danos promovida por particular em face do Município de 

Rondonópolis e da autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo 

lixão desta cidade. No caso concreto, entendo que o ponto central da 

demanda não está diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o 

objetivo da parte autora é obter a condenação dos réus por danos morais 

e materiais em razão do encerramento das atividades do lixão desta 

cidade. Não há nos autos nenhum relato da prática de dano ambiental. E 

mais. Pelas supostas condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma 

ofensa reflexa ao meio ambiente, circunstância que afastada a 

competência da Vara Ambiental desta Comarca para conhecer de ação de 

indenização decorrente do encerramento das atividades do lixão. Por 

essas razões, rejeito a preliminar de incompetência da vara da fazenda 

pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS A legitimidade passiva, assim como as demais condições 

da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na 

inicial, aplicando-se a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a 

parte autora atribuiu a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade 

pelo dano cuja reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem 

a parte autora o direito de produzir as provas conducentes à confirmação 

das suas alegações, de modo que a efetiva configuração da 

responsabilidade de cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como 

tal deve ser analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há 

questões processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro 

o feito saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo 

está em ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

servirá para comprovar a existência dos supostos danos experimentados 

pela parte autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do 

CPC) Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do 

seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, por serem necessárias 

para o julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de novembro de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das 

partes deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

4ºdo CPC). c) Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-as de que o não comparecimento ou, comparecendo, se 

recusarem a depor, será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do 

CPC). d) Intimem-se, ainda, a advogada parte autora, o Procurador do 

Município e do SANEAR. Cumpra-se. Rondonópolis, sábado, 20 de outubro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005381-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES BUENO (IMPETRANTE)

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005381-53.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: DAVID ALVES BUENO 

IMPETRADO: 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS DAVID ALVES BUENO 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do DIRETOR 

DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO, aduzindo, em 

síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que a referida 

autoridade praticou ato ilegal ao negar a entrega do CRLV do seu 

automóvel, sob a alegação de existência de impedimento. Consta na inicial 

que o impetrante é o legítimo proprietário do veículo HYUNDAI/HB20S 1.0M 

COMF, fabricação e modelo 2015/2015, placa QBR-9774, Renavam 

01051387075, adquirido por meio de financiamento perante o ITAU 

UNIBANCO VEÍCULOS ADM CONS LTDA. Informa que durante o 

financiamento do veículo houve o atraso de algumas parcelas, o que deu 

ensejo a uma ação de busca e apreensão (Proc. nº 

3945-47.2016.8.11.0003), tendo o impetrante purgado a mora e, 

posteriormente, consignado as demais parcelas em pagamento (Proc. nº 

1000282-73.2016.8.11.0003), ou seja todas as parcelas do financiamento 

estão devidamente quitadas. Alega que, como de costume, realizou o 

pagamento das guias referente ao IPVA, licenciamento e seguro DPVAT 

do veículo, estando, assim, em dia com as suas obrigações. Assevera 

que ao dirigir-se até o DETRAN tomou conhecimento que o novo 

documento do automóvel para transitar legalmente pelas ruas não poderia 

ser emitido, pois no seu veículo constava um impedimento. Aduz que não 

foi localizado qualquer impedimento que justifique a negativa de emissão 

do documento do veículo, sendo a decisão do impetrado arbitraria. Assim, 

requereu o impetrante a concessão de liminar para o fim de determinar que 

a autoridade impetrada expeça o CRLV do automóvel em questão, sob 

pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). A liminar foi 

deferida por este Juízo para o fim de determinar que a autoridade 

impetrada proceda à entrega do CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos do automóvel do impetrante (HYUNDAI/HB20S 

1.0M COMF, fabricação e modelo 2015/2015, placa QBR-9774, Renavam 

01051387075), referente ao ano de 2018. A autoridade apontada como 

coatora foi devidamente notificada e apresentou informações, arguindo as 

seguintes preliminares: a) inviabilidade da via eleita, porquanto a alegação 

de nulidade merece dilação probatória, o que não é permitido em sede de 

mandado de segurança; e b) ausência de prova pré-constituída da 

arbitrariedade do ato tido como ilegal. No mérito, sustentou que o ato 

administrativo combatido foi executado com estrita observância da 

legislação de trânsito em vigor. Ao final, requereu a revogação da liminar 

anteriormente deferida, bem como a denegação da ordem mandamental em 

razão da ausência de direito líquido e certo. O Ministério Público Estadual, 

em parecer, opina no sentido de que seja dada procedência ao pedido, 

concedendo-se segurança vindicada. É o relatório. Decido. PRELIMINAR: 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA A preliminar de inviabilidade da via eleita se 

confunde com o mérito e com ele será analisado, se for necessário. 

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA Não merece 

guarida a citada preliminar, porque o mandado de segurança possui 

natureza mandamental, que objetiva sanar ilegalidades ou abuso de poder 

da autoridade coatora. Há ofensa a direito líquido e certo pelo ato de 

recusa em renovar o licenciamento do veículo em decorrência de 

encargos pendentes, podendo, desta forma, se utilizar da ação 

mandamental. MÉRITO. No mérito, verifico que a medida liminar deve ser 

confirmada, bem como a pretensão final acolhida de forma parcial. De 

efeito, os documentos atrelados na petição inicial demonstram a liquidez e 

certeza da direito do impetrante, bem como a razoabilidade da pretensão a 

uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator. 

No caso, conforme narrado na inicial, o impetrado negou a entrega do 

CRLV do veículo do impetrante, sob a alegação de existência de 

impedimento. Da análise dos documentos encartados aos autos, 

verifica-se que na data de 29/04/2016, houve a inclusão de um 

impedimento de circulação pelo sistema Renajud no registro do veículo de 

propriedade impetrante (HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF, fabricação e 

modelo 2015/2015, placa QBR-9774, Renavam 01051387075); todavia, tal 

impedimento foi baixado em 05/09/2016. Assim, não há qualquer 
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impedimento ativo sobre o automóvel (Id. 14140784). Além disso, extrai-se 

que todos os débitos de IPVA, Licenciamento Anual e Seguro DPVAT 

relativos ao veículo do impetrante já foram quitados (Id. 14140773 e 

14140784). O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que todo veículo 

automotor, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo 

órgão executivo de trânsito do Estado onde estiver registrado o veículo 

(artigo 130). A respeito da matéria em questão, dispõe o Código de 

Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será 

expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no 

modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. [...] § 2º O veículo 

somente será considerado licenciado estando quitados os débitos 

relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 

ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas”. Na hipótese, demonstra-se que não há fundamento na 

negativa do DETRAN em fornecer o documento de licenciamento anual do 

veículo de propriedade do impetrante, uma vez que devidamente quitados 

os tributos e encargos respectivos e inexistente qualquer impedimento 

ativo sobre o veículo. Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente 

deferida, concedo a segurança, julgando procedente o presente 

mandamus. Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). 

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 

12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e 

não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. Dê-se 

ciência à autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C. RONDONÓPOLIS, 

22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004521-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAILTON LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004521-52.2018.8.11.0003. AUTOR(A): JOAILTON LOPES DE AMORIM 

RÉU: 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS VISTO. JOAILTON LOPES DE 

AMORIM propôs mandado de segurança em face do DIRETOR DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDOÓPOLIS/MT, aduzindo, em síntese, que houve 

violação de direito líquido e certo, já que referida autoridade praticou ato 

ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual de multas de trânsito que 

são insubsistentes. O impetrante afirma que é proprietário do veículo 

ESP/CAMIONETE/ABERTA/ C D, GM S10 EXECUTIVE D, placa NTZ – 4986, 

cor preta, ano 2010/2011, Renavam 00279289898 e ao tentar realizar o 

licenciamento tomou conhecimento da cobrança das seguintes multas: 

P . R O N D O N - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 6 9 1 3 9 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O N - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 6 5 1 7 5 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O N - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 6 2 3 5 4 2 - 7 4 5 5 / O O  e 

P.CUIABÁ-290670-L430871069-7455/00. Alega que não foi notificado 

previamente dos autos de infração, descumprindo o órgão atuador a 

legislação, notadamente quanto ao prazo determinado na lei. Assim, 

requer a concessão de liminar, para suspender a cobranças das multas e 

determinar que o impetrado efetue o licenciamento do veículo em questão, 

sem a exigência de prévio pagamento das multas exigidas. A liminar foi 

deferida em parte. A autoridade apontada como coatora foi devidamente 

notificada e apresentou informações, arguindo as seguintes preliminares: 

a) inviabilidade da via eleita, porquanto a alegação de nulidade merece 

dilação probatória, o que não é permitido em sede de mandado de 

segurança; b) ausência de prova pré-constituída da arbitrariedade do ato 

tido como ilegal; c) ilegitimidade passiva, porque o DETRAN não é o 

responsável pela notificação de multas aplicadas pelo Município de 

Rondonópolis e pelo Município de Cuiabá. No mérito, sustentou que o ato 

administrativo combatido foi executado com estrita observância da 

legislação de trânsito em vigor. Parecer do Ministério Público pela 

procedência parcial do pedido, concedendo-se ordem definitiva para o 

licenciamento do veículo e denegando-se para o pedido de cancelamento 

da multa descrita na inicial. É o relatório. Decido. PRELIMINAR: 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA A preliminar de inviabilidade da via eleita se 

confunde com o mérito e com ele será analisado, se for necessário. 

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA Não merece 

guarida a citada preliminar, porque o mandado de segurança possui 

natureza mandamental, que objetiva sanar ilegalidades ou abuso de poder 

da autoridade coatora. Assim, há ofensa a direito líquido e certo pelo ato 

de recusa em renovar o licenciamento do veículo em decorrência de 

multas pendentes, quando o infrator não foi devidamente notificado, 

podendo, desta forma, se utilizar da ação mandamental. PRELIMINAR: 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O impetrado sustentou que o DETRAN é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque as multas foram 

aplicadas pelos Municípios de Rondonópolis e Cuiabá, sendo os municípios 

os órgãos responsáveis pela notificação. Sem nenhuma razão o DETRAN. 

O DETRAN-MT é parte legítima para responder pela pretensão de anulação 

de multas de trânsito incidentes sobre veículo pelo mesmo licenciado, 

ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação ou município, 

uma vez que compete a todas as esferas administrativas, em esforço 

conjunto, a fiscalização do sistema nacional de trânsito (CTB, arts. 5º, 7º, 

8º e 21). Ademais, embora as multas questionadas tenham sido aplicadas 

pelos municípios em questão, o DETRAN é o órgão responsável para 

licenciar, vistoriar e transferir veículo, sendo inegável a sua legitimidade 

para figurar no polo passivo da presente demanda, na qual, inclusive, se 

discute a legalidade do condicionamento do licenciamento do veículo ao 

prévio pagamento da penalidade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL 

EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MULTA. DETRAN-GO. 

LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA FATO 

NOVO. 1. O relator poderá negar seguimento a todo e qualquer recurso 

manifestamente improcedente, nos termos do artigo 557, caput, do Código 

de Processo Civil. 2. O detran-go é parte legítima para responder pela 

pretensão de anulação de multas de trânsito incidentes sobre veículo, 

porquanto, diante da não regulamentação pelo código de trânsito 

brasileiro, acerca das multas impostas na hipótese de clonagem de 

veículo; a legitimidade para responder à pretensa anulação, é tanto do 

órgão responsável pelo lançamento da multa, quanto do responsável pela 

sua arrecadação. 3. Diante do acolhimento da pretensão inserta na 

exordial, escorreita se faz a condenação imposta ao apelante em relação 

aos honorários advocatícios. 5. Não se verificando fato ou elemento novo 

capaz de justificar a modificação do convencimento prévio do relator, bem 

como estando à decisão monocrática de acordo com a jurisprudência 

dominante deste tribunal e dos tribunais superiores, tendo sido 

corretamente aplicada norma contida no artigo 557 do CPC, o improvimento 

do agravo regimental é medida que se impõe. Agravo regimental conhecido 

e improvido.” (TJGO; DGJ 0249206-63.2013.8.09.0051; Goiânia; Quarta 

Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJGO 03/06/2015; 

Pág. 316). MÉRITO. No mérito, verifico que a medida liminar deve ser 

confirmada parcialmente, bem como a pretensão final acolhida de forma 

parcial. De efeito, os documentos atrelados na petição inicial demonstram 

a liquidez e certeza da direito do impetrante, bem como a razoabilidade da 

pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do 

ato coator. Alega o impetrante desconhecer as infrações vinculadas aos 

veículos objeto da ação, pleiteando, assim, a emissão do CRLV – 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, sem a exigência de 

prévio pagamento das multas exigidas. A respeito da matéria em questão, 

dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de 

Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 

CONTRAN. § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando 

quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, 

notadamente do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido 

condiciona-se, entre outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. 

No entanto, apenas se apresenta ilegal o condicionamento da expedição 

do CRLV ao pagamento de multas em relação às quais não tenha sido 

regularmente notificado o infrator, conforme entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL 

DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE 

TRÂNSITO. SÚMULA N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. 

ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA 

DO STJ. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 
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veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação, 

e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta 

dias entre a infração e a notificação. Ante o exposto, concedo a 

segurança, julgando procedente o mandamus, para determinar a 

suspensão das infrações ns. P.RONDON-291510-RMT0691396-7455/00, 

P . R O N D O N - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 6 5 1 7 5 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O N - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 6 2 3 5 4 2 - 7 4 5 5 / O O  e 

P.CUIABÁ-290670-L430871069-7455/00, bem como determine que seja 

efetuado o licenciamento do veículo ESP/CAMIONETE/ABERTA/ C D, GM 

S10 EXECUTIVE D, placa NTZ – 4986, cor preta, ano 2010/2011, Renavam 

00279289898, com certificado de registro e licenciamento nº 

013220105202, chassi nº 9BG138SP0BC439625 Sem custas (art. 10, 

inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a 

reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, 

decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com os cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na 

forma da lei. P. R. I. C. RONDONÓPOLIS, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002789-36.2018.8.11.0003
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DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

MAURILIO TELLES DOS SANTOS (AUTOR(A))
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SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 
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RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002789-36.2018.8.11.0003 VISTO. MAURILIO TELLES 

DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 09 (nove) anos como catador de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 

de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 

parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. Parecer do 

Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do parquet na 

demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA 

VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de reparação de danos 

promovida por particular em face do Município de Rondonópolis e da 

autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo lixão desta cidade. 
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No caso concreto, entendo que o ponto central da demanda não está 

diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o objetivo da parte autora 

é obter a condenação dos réus por danos morais e materiais em razão do 

encerramento das atividades do lixão desta cidade. Não há nos autos 

nenhum relato da prática de dano ambiental. E mais. Pelas supostas 

condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma ofensa reflexa ao meio 

ambiente, circunstância que afastada a competência da Vara Ambiental 

desta Comarca para conhecer de ação de indenização decorrente do 

encerramento das atividades do lixão. Por essas razões, rejeito a 

preliminar de incompetência da vara da fazenda pública. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS A legitimidade 

passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser 

examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se 

a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a parte autora atribuiu 

a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade pelo dano cuja 

reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem a parte autora 

o direito de produzir as provas conducentes à confirmação das suas 

alegações, de modo que a efetiva configuração da responsabilidade de 

cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como tal deve ser 

analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar a existência dos supostos danos experimentados pela parte 

autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, por serem necessárias para o julgamento 

da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 15h30min. b) As testemunhas das partes deverão 

ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, 

ainda, a advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, sábado, 20 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003041-39.2018.8.11.0003 VISTO. ADEMILSON DA 

ROCHA RODRIGUES ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do 

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, 

alegando, em suma: 01) trabalhou por 05 (cinco) anos como catador de 

matérias recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, 

encerrou-se as atividades naquele lixão em razão de ter sido 

transformado em aterro sanitário, levando a parte autora a perder sua 

única fonte de renda sem sequer receber qualquer ajuda ou indenização 

por parte dos réus; 03) foi construída uma Unidade de Tratamento de 

Resíduos Provisória no Distrito Industrial do Município para que os 

catadores pudessem continuar laborando onde firmou-se um TAC que 

após 6 meses seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado do aterro 

sanitário (antigo lixão); 04) no Termo de Cooperação entre MPT, MP, 

Município de Rondonópolis e o SANEAR, no TAC firmado com a SEGER 

ficou acordado no item 09 que seria disponibilizado para alguns 

cooperados (limite de 48), "bolsa social" no valor de R$ 450,00, pelo 

período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) cesta básica por mês, e 

que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a UTR provisória não foi 

suficiente para os mais de 100 catadores que trabalhavam no antigo lixão, 

sendo que a UTR não comporta a quantidade de catadores do lixão; 06) 

menos da metade dos catadores tem acesso à UTR, pois apenas albergou 

os catadores que se cooperaram à SEGER; 07) apesar da parte autora 

ser catadora, por não ser cooperada da SEGER, não recebeu a bolsa 

social e a cesta básica em razão da ajuda ter sido oferecida somente aos 

que aderiram à referida cooperativa; 08) ao fechar o lixão e transformá-lo 

em aterro sanitário os requeridos ignoraram os que trabalhavam, pois a 

bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a bolsa social e a cesta 

básica não foram recebidas pela parte autora, que não anuiu ao acordo 

pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os catadores a se 

cooperarem à Seger para receberem a bolsa social irrisória pelo ínfimo 

período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a condenação dos 

réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 2.250,00, do valor 

referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros cessantes de R$ 

28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 30.000,00, tudo acrescido 

de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Citado, o SANEAR 

– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou 

o pedido e arguiu a preliminar de incompetência, dizendo “que a matéria de 

fundo discutida na presente actio é a desativação de um lixão a céu 

aberto e o respectivo início de operação de um Aterro Sanitário, bem 

como, os impactos sociais destes atos administrativos, ou seja, é matéria 

de natureza inequivocamente ambiental, a afastar a competência deste 

juízo fazendário em favor da 3ª Vara Cível desta Comarca de 

Rondonópolis, a quem compete, privativamente julgar os feitos ambientais”. 

No mérito, negou todos os fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em 

síntese, que os catadores do antigo lixão foram integrados socialmente e 

hoje trabalham com dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras 

de Material Reciclável Nova Esperança, criada pelos próprios catadores 

com apoio do SANEAR e demais entes públicos desta cidade. Destacou, 

ainda, que efetivamente realizou a inclusão social dos antigos catadores 

do lixão, de modo que todos os pedidos formulados na petição inicial são 

improcedentes. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também 

apresentou contestação, onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que o responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é 

o SANEAR, autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No 

mérito, o Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos 

Sólidos é um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser 

imputada qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte 

autora. Afirmou, ainda, que os “entes públicos não abandonaram os 

catadores como afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão 

trabalham com dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes 

os pedidos da parte autora. Na fase de especificação das provas, as 

partes pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do 

parquet na demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): 

INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de 

reparação de danos promovida por particular em face do Município de 

Rondonópolis e da autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo 

lixão desta cidade. No caso concreto, entendo que o ponto central da 

demanda não está diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o 

objetivo da parte autora é obter a condenação dos réus por danos morais 

e materiais em razão do encerramento das atividades do lixão desta 

cidade. Não há nos autos nenhum relato da prática de dano ambiental. E 

mais. Pelas supostas condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma 

ofensa reflexa ao meio ambiente, circunstância que afastada a 

competência da Vara Ambiental desta Comarca para conhecer de ação de 

indenização decorrente do encerramento das atividades do lixão. Por 

essas razões, rejeito a preliminar de incompetência da vara da fazenda 

pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS A legitimidade passiva, assim como as demais condições 

da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na 

inicial, aplicando-se a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a 

parte autora atribuiu a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade 

pelo dano cuja reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem 

a parte autora o direito de produzir as provas conducentes à confirmação 

das suas alegações, de modo que a efetiva configuração da 

responsabilidade de cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como 

tal deve ser analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há 

questões processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro 

o feito saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo 

está em ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 
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ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

servirá para comprovar a existência dos supostos danos experimentados 

pela parte autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do 

CPC) Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do 

seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, por serem necessárias 

para o julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de novembro de 2018, às 16h30min. b) As testemunhas das 

partes deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

4ºdo CPC). c) Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-as de que o não comparecimento ou, comparecendo, se 

recusarem a depor, será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do 

CPC). d) Intimem-se, ainda, a advogada parte autora, o Procurador do 

Município e do SANEAR. Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 21 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002830-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002830-03.2018.8.11.0003 VISTO. ANDRE LUIZ DUARTE 

DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 18 (dezoito) anos como catador de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora, por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 

de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 

parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. Parecer do 

Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do parquet na 

demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA 

VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de reparação de danos 

promovida por particular em face do Município de Rondonópolis e da 

autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo lixão desta cidade. 

No caso concreto, entendo que o ponto central da demanda não está 

diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o objetivo da parte autora 

é obter a condenação dos réus por danos morais e materiais em razão do 

encerramento das atividades do lixão desta cidade. Não há nos autos 

nenhum relato da prática de dano ambiental. E mais. Pelas supostas 

condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma ofensa reflexa ao meio 

ambiente, circunstância que afastada a competência da Vara Ambiental 

desta Comarca para conhecer de ação de indenização decorrente do 

encerramento das atividades do lixão. Por essas razões, rejeito a 

preliminar de incompetência da vara da fazenda pública. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS A legitimidade 

passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser 

examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se 

a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a parte autora atribuiu 

a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade pelo dano cuja 

reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem a parte autora 

o direito de produzir as provas conducentes à confirmação das suas 

alegações, de modo que a efetiva configuração da responsabilidade de 

cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como tal deve ser 

analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar a existência dos supostos danos experimentados pela parte 

autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, por serem necessárias para o julgamento 

da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão 

ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, 

ainda, a advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 21 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002834-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROZAN PARREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002834-40.2018.8.11.0003 VISTO. MAUROZAN 

PARREIRA DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do 

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, 

alegando, em suma: 01) trabalhou por 18 (dezoito) anos como catador de 

matérias recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, 

encerrou-se as atividades naquele lixão em razão de ter sido 

transformado em aterro sanitário, levando a parte autora a perder sua 

única fonte de renda sem sequer receber qualquer ajuda ou indenização 

por parte dos réus; 03) foi construída uma Unidade de Tratamento de 

Resíduos Provisória no Distrito Industrial do Município para que os 

catadores pudessem continuar laborando onde firmou-se um TAC que 

após 6 meses seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado do aterro 

sanitário (antigo lixão); 04) no Termo de Cooperação entre MPT, MP, 

Município de Rondonópolis e o SANEAR, no TAC firmado com a SEGER 

ficou acordado no item 09 que seria disponibilizado para alguns 

cooperados (limite de 48), "bolsa social" no valor de R$ 450,00, pelo 

período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) cesta básica por mês, e 

que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a UTR provisória não foi 

suficiente para os mais de 100 catadores que trabalhavam no antigo lixão, 

sendo que a UTR não comporta a quantidade de catadores do lixão; 06) 

menos da metade dos catadores tem acesso à UTR, pois apenas albergou 

os catadores que se cooperaram à SEGER; 07) apesar da parte autora 

ser catadora, por não ser cooperada da SEGER, não recebeu a bolsa 

social e a cesta básica em razão da ajuda ter sido oferecida somente aos 

que aderiram à referida cooperativa; 08) ao fechar o lixão e transformá-lo 

em aterro sanitário os requeridos ignoraram os que trabalhavam, pois a 

bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a bolsa social e a cesta 

básica não foram recebidas pela parte autora, que não anuiu ao acordo 

pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os catadores a se 

cooperarem à Seger para receberem a bolsa social irrisória pelo ínfimo 

período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a condenação dos 

réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 2.250,00, do valor 

referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros cessantes de R$ 

28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 30.000,00, tudo acrescido 

de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Citado, o SANEAR 

– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou 

o pedido e arguiu a preliminar de incompetência, dizendo “que a matéria de 

fundo discutida na presente actio é a desativação de um lixão a céu 

aberto e o respectivo início de operação de um Aterro Sanitário, bem 

como, os impactos sociais destes atos administrativos, ou seja, é matéria 

de natureza inequivocamente ambiental, a afastar a competência deste 

juízo fazendário em favor da 3ª Vara Cível desta Comarca de 

Rondonópolis, a quem compete, privativamente julgar os feitos ambientais”. 

No mérito, negou todos os fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em 

síntese, que os catadores do antigo lixão foram integrados socialmente e 

hoje trabalham com dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras 

de Material Reciclável Nova Esperança, criada pelos próprios catadores 

com apoio do SANEAR e demais entes públicos desta cidade. Destacou, 

ainda, que efetivamente realizou a inclusão social dos antigos catadores 

do lixão, de modo que todos os pedidos formulados na petição inicial são 

improcedentes. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também 

apresentou contestação, onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que o responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é 

o SANEAR, autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No 

mérito, o Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos 

Sólidos é um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser 

imputada qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte 

autora. Afirmou, ainda, que os “entes públicos não abandonaram os 

catadores como afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão 

trabalham com dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes 

os pedidos da parte autora. Na fase de especificação das provas, as 

partes pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do 

parquet na demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): 

INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de 

reparação de danos promovida por particular em face do Município de 

Rondonópolis e da autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo 

lixão desta cidade. No caso concreto, entendo que o ponto central da 

demanda não está diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o 

objetivo da parte autora é obter a condenação dos réus por danos morais 

e materiais em razão do encerramento das atividades do lixão desta 

cidade. Não há nos autos nenhum relato da prática de dano ambiental. E 

mais. Pelas supostas condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma 

ofensa reflexa ao meio ambiente, circunstância que afastada a 

competência da Vara Ambiental desta Comarca para conhecer de ação de 

indenização decorrente do encerramento das atividades do lixão. Por 

essas razões, rejeito a preliminar de incompetência da vara da fazenda 

pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS A legitimidade passiva, assim como as demais condições 

da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na 

inicial, aplicando-se a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a 

parte autora atribuiu a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade 

pelo dano cuja reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem 

a parte autora o direito de produzir as provas conducentes à confirmação 

das suas alegações, de modo que a efetiva configuração da 

responsabilidade de cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como 

tal deve ser analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há 

questões processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro 

o feito saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo 

está em ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

servirá para comprovar a existência dos supostos danos experimentados 

pela parte autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do 

CPC) Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do 

seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, por serem necessárias 

para o julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 15h30min. b) As testemunhas das 

partes deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

4ºdo CPC). c) Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-as de que o não comparecimento ou, comparecendo, se 

recusarem a depor, será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do 

CPC). d) Intimem-se, ainda, a advogada parte autora, o Procurador do 

Município e do SANEAR. Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 21 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001978-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARCELO LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1001978-47.2016.8.11.0003 Valor da causa: $52,800.00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO 

ATIVO: Nome: MARCELO LIMA DA SILVA Endereço: Rua W11, S/N, 

Sagrada Familia, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para se manifestar no prazo de 15 quanto ao laudo pericial juntado aos 

autos, ID 16057092, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. 

RONDONÓPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007796-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INEZ DA CONCEICAO HOLANDA (EXECUTADO)

 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda 

Pública do Município de Rondonópolis, cujo valor encontra-se inferior ao 

estabelecido pela CNGC. O artigo 1.199 da CNGC estabelece o 

arquivamento provisório das execuções inferiores ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, 

como se vê: “Art. 1.199. Determina o arquivamento incontinenti, mas 

provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior 

ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPFMT”. Com feito, o valor UPFMT no período de setembro é de 

R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), o que 

limita o prosseguimento da execução em R$ 2.052,45 (dois mil, cinquenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos). Assim, o arquivamento dos autos 

é medida que se impõe. Ante o exposto, determino o arquivamento, 

provisório, da presente execução fiscal, nos termos do artigo 1.199 da 

CNGC. Intime-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001912-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar quanto ao pedido de suspensão da parte executada. 

Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008938-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

ARLINDO LOPES DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ARLINDO 

LOPES DA SILVA em face do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE 

RONDONÓPOLIS/MT - DETRAN. Como causa de pedir, sustenta a 

Impetrante que: “O Impetrante é proprietário do veículo Chevrolet 

GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ANO/MODELO 2007/2008, Cor: Branca, 

PLACA nº. NGH-8859, CHASSI nº. 9BGXM198088198008, RENAVAM 

nº.00943179653, consoante faz prova o certificado de registro e 

licenciamento de veículo, em anexo. O Impetrante diligenciou junto ao 

Órgão de Trânsito, no sentido de obter o licenciamento anual de seu 

veículo, o que lhe foi negado. Conforme se infere do anexo extrato de 

infrações do veículo acima descrito, emitido pelo próprio órgão de trânsito, 

verifica-se a existência de algumas supostas multas de trânsito. Pois bem, 

o Impetrado se recusa à realizar a emissão do certificado de registro e 

licenciamento anual, sob o argumento da existência de multas a serem 

recolhidas, condicionando a expedição do documento, inclusive de porte 

obrigatório, ao seu recolhimento. De outro norte, ressalva-se que como 

reiteradamente decidido, é ato ilegal do Detran/MT a veiculação de 

transferência, licenciamentos ou quaisquer outros atos administrativos de 

sua competência, ao pagamento de infrações de trânsito, mormente 

quando não houve notificação válida.” Partindo de tais premissas, pugna a 

concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de que: “o 

Impetrante possa proceder com o licenciamento anual do veículo 

(GM/CORSA SEDAN PREMIUM, Ano/Modelo 2007/2008, Cor Branca, Placa 

NGH-8859 e RENAVAM nº. 00943179653, Município de Rondonópolis-MT, 

sem a exigência de vinculação ao pagamento das multas identificadas nos 

autos.”. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento. Com 

efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela 

autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

Logo, como é cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a 

efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De 

outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato 

apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos 

exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a 

relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso 

seja concedida somente ao final - periculum in mora. A espécie traz 

elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito 

substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, uma 

vez que, conforme orientação sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - 

Súmula 127 – é ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao 

pagamento de multa, vejamos: É ilegal condicionar a renovação da licença 

de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado No 

caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma vez que o não 

licenciamento impede a utilização do veículo, limitando seu direito de 

propriedade, já que a condução de automóvel sem o documento de 

licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, presentes os 

requisitos autorizadores para tanto, defiro o pleito liminar para determinar 

que a autoridade impetrada não condicione o licenciamento do veículo, 

objeto deste mandamus, ao pagamento das multas. Ressalto que, esta 

decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja outras 

pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações 

que entender necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o 

prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001699-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE TOSHIKO TERADA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SANSONE PACHECO (ADVOGADO(A))

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que houve a oposição de embargos à 

execução fiscal de nº 1003691-57.2016.8.11.0003, efetuando a parte 

executada a garantia do juízo no valor da CDA, qual seja, R$ 7.403,76 

(sete mil quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos). Entretanto, 

é certo que o art. 16 da Lei nº 6830/80 estabelece que não são 

admissíveis os embargos do executado antes de garantida a execução. 

Com efeito, se sobre o valor executado houve a fixação de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) no despacho inicial, deve a parte 
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embargante garantir também os honorários fixados. Nesse sentido, é 

inclusive o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. 

NECESSIDADE DE REFORÇO, PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DESPACHO QUE RECEBEU A PETIÇÃO 

INICIAL. LEGALIDADE. 1. Controverte-se a respeito de acórdão que deu 

provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo de 

primeiro grau, que determinava o reforço da penhora, para incluir, na carta 

de fiança bancária, os valores relativos aos honorários advocatícios 

fixados no despacho que recebeu a petição inicial da Execução Fiscal. 2. 

Em redação literal, os arts. 8º e 9º da Lei 6.830/1980 preveem que a 

garantia deve abranger o principal, a multa e os juros de mora e os demais 

encargos da CDA. 3. Nas hipóteses em que o encargo legal envolve os 

honorários advocatícios (e.g., Decreto-Lei 1.025/1969) não haveria 

dúvida. No caso concreto, porém, a Execução Fiscal foi ajuizada 

originalmente pelo INSS, circunstância em que os honorários não constam 

da CDA, dependendo do arbitramento judicial. 4. O Código de Processo 

Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido 

em seu art. 1º). 5. Mediante interpretação sistemática e histórica, aliada ao 

propósito de assegurar maior agilidade na tramitação das Execuções 

Fiscais, é legítimo concluir que o disposto no art. 659 do CPC (segundo o 

qual a penhora deve compreender o principal atualizado, os juros, as 

custas e os honorários advocatícios), deve ser aplicado no âmbito das 

Execuções processadas no rito da LEF, de modo que a garantia judicial 

nelas prestada deve abranger os honorários advocatícios. 6. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp: 1409688 SP 2013/0336707-5, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2014) Assim, intime-se 

a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

reforço da segurança do juízo nos autos da execução fiscal. Caso não 

haja a garantia do juízo, postergo a análise dos embargos à execução até 

que haja no executivo fiscal reforço suficiente para a satisfação do 

débito. Decorrido o prazo, com a manifestação, voltem os autos 

conclusos. Em caso de inércia, certifique-se no executivo fiscal a 

determinação nessa decisão para a postergação da análise dos embargos 

à execução e o prosseguimento da execução fiscal, sem a liberação do 

valor depositado, intimando-se a exequente para indicar bens passíveis de 

penhora. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001699-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE TOSHIKO TERADA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SANSONE PACHECO (ADVOGADO(A))

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que houve a oposição de embargos à 

execução fiscal de nº 1003691-57.2016.8.11.0003, efetuando a parte 

executada a garantia do juízo no valor da CDA, qual seja, R$ 7.403,76 

(sete mil quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos). Entretanto, 

é certo que o art. 16 da Lei nº 6830/80 estabelece que não são 

admissíveis os embargos do executado antes de garantida a execução. 

Com efeito, se sobre o valor executado houve a fixação de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) no despacho inicial, deve a parte 

embargante garantir também os honorários fixados. Nesse sentido, é 

inclusive o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. 

NECESSIDADE DE REFORÇO, PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DESPACHO QUE RECEBEU A PETIÇÃO 

INICIAL. LEGALIDADE. 1. Controverte-se a respeito de acórdão que deu 

provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo de 

primeiro grau, que determinava o reforço da penhora, para incluir, na carta 

de fiança bancária, os valores relativos aos honorários advocatícios 

fixados no despacho que recebeu a petição inicial da Execução Fiscal. 2. 

Em redação literal, os arts. 8º e 9º da Lei 6.830/1980 preveem que a 

garantia deve abranger o principal, a multa e os juros de mora e os demais 

encargos da CDA. 3. Nas hipóteses em que o encargo legal envolve os 

honorários advocatícios (e.g., Decreto-Lei 1.025/1969) não haveria 

dúvida. No caso concreto, porém, a Execução Fiscal foi ajuizada 

originalmente pelo INSS, circunstância em que os honorários não constam 

da CDA, dependendo do arbitramento judicial. 4. O Código de Processo 

Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido 

em seu art. 1º). 5. Mediante interpretação sistemática e histórica, aliada ao 

propósito de assegurar maior agilidade na tramitação das Execuções 

Fiscais, é legítimo concluir que o disposto no art. 659 do CPC (segundo o 

qual a penhora deve compreender o principal atualizado, os juros, as 

custas e os honorários advocatícios), deve ser aplicado no âmbito das 

Execuções processadas no rito da LEF, de modo que a garantia judicial 

nelas prestada deve abranger os honorários advocatícios. 6. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp: 1409688 SP 2013/0336707-5, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2014) Assim, intime-se 

a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

reforço da segurança do juízo nos autos da execução fiscal. Caso não 

haja a garantia do juízo, postergo a análise dos embargos à execução até 

que haja no executivo fiscal reforço suficiente para a satisfação do 

débito. Decorrido o prazo, com a manifestação, voltem os autos 

conclusos. Em caso de inércia, certifique-se no executivo fiscal a 

determinação nessa decisão para a postergação da análise dos embargos 

à execução e o prosseguimento da execução fiscal, sem a liberação do 

valor depositado, intimando-se a exequente para indicar bens passíveis de 

penhora. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009791-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

JULERSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Cuida-se de “PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE 

AUXILIO DOENÇA EM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ” movida por JULERSON PEREIRA DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Os autos foram 

distribuídos para o Juizado Especial Federal da subseção desta cidade, 

em que foi designado exame médico pericial e, posteriormente, foi 

apresentação contestação e impugnação. A Justiça Federal, subseção 

judiciária de Rondonópolis, reconheceu que o pedido de benefício de 

auxílio-doença foi decorrente de acidente de trabalhou e declinou da 

competência para análise e julgamento do feito, nos termos do artigo 109 

da Constituição Federal e Súmula 15 do STJ. Decido. De início, verifica-se 

que a análise da liminar foi postergada para após a contestação, por 

ocasião da prolação da sentença. Ademais, já foram apresentadas a 

contestação e impugnação, bem como realizado o exame pericial, com a 

devida manifestação das partes sobre o laudo apresentado pelo perito. 

Assim, nada mais havendo, ratifico os atos processuais já realizados e 

dou por encerrada a instrução probatória. Intimem-se as partes para, 

querendo, manifestar-se sobre essa decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica de 

conclusão. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009971-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

LUIZ MAURO CORREA DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., No que tange ao procedimento, é certo que o Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, é certo que a controvérsia, em princípio, não 

permite a autocomposição, nos termos do artigo 334, parágrafo 4º, II do 

Código de Processo Civil e este juízo não conta com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. 

Ademais, designar audiência nessas hipóteses afronta os princípios da 

economia processual e da duração razoável do processo. Assim, por ora, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) 

com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com 
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a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 

do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009914-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELE CARLA TOSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c PEDIDO INDENIZATORIO” movida por 

Daniele Carla Tosin em face do Município de Rondonópolis, sustentando 

como causa de pedir que: “A Requerente vem a este r.juízo de direito 

informar que se inscreveu no Concurso Público para provimento do cargo 

de ASSISTENTE SOCIAL junto ao Município de Rondonópolis/MT, a qual 

incialmente tinha destinado 15 (quinze) vagas para o cargo pleiteado pela 

mesma, conforme se constata-se através das cópias do Edital de 

Abertura do concurso nº 01/2016. Acresce ainda que na data de 

29/abril/2016 realizaram-se as provas, as quais a Impetrante teve plena 

participação e classificação. O resultado final foi divulgado em 

26/Julho/2017, está classificando-se em 85 (oitenta e cinco) lugar para o 

Cargo em que concorreu – Assistente Social, tudo em conformidade com 

cópia de documento que demonstra o resultado do concurso. O concurso 

foi homologado através do edital 3764/2018 na data de 27 de Julho do ano 

de 2016, finalizando o processo para provimento efetivo do quadro de 

cargos permanente da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT. Nesta 

linha, os primeiros aprovados foram convocados, momento que houveram 

algumas exonerações e desistências a pedido de alguns profissionais, 

não sendo convocados outros candidatos para suprir as vagas 

destinadas. (...) Diante da recusa das candidatas 1, 2,4,6,7,10, 12 e 14, a 

Requerida NÃO efetuou a convocação dos demais classificados, momento 

que houve o surgimento diversas vagas. Assim, não vendo alternativa, e 

sentindo também prejudicado, busca este respeitoso judiciário a fim de 

estabelecer seu direito, vez que o Órgão Público atentou direto contra a 

sua pessoa.” Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de 

urgência determinado: “a efetivação da Requerente nos quadros 

permanentes de Servidores Públicos do Município de Rondonópolis para 

Assistente Social;” Decido. Em se tratando de pedido de tutela de 

urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o 

parágrafo 3º do referido artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão na espécie não traz 

elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do 

direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do 

fundamento. Ora, a parte autora foi classificada na 85ª posição, isto é, 

fora do número de vagas previsto no edital - 15 (quinze) vagas para ampla 

concorrência, se limitando seu direito a uma mera expectativa. Ora, nesse 

juízo de cognição sumária, não é crível dar valor absoluto a alegação de 

que houve preterição, uma vez que os documentos apresentados não 

demonstram de forma segura que está ocorrendo contratações precárias 

ou que o ente público recusa-se a nomear os demais candidatos 

classificados, de modo que é prudente o aguardo do contraditório. Aliás, é 

necessária a obediência à lista de classificados, de modo que a 

convocação da parte autora depende da convocação e da desistência 

dos demais candidatos em ordem crescente, pois não se encontra 

presente o direito subjetivo de ser nomeada neste momento. Se não 

bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o que não é o caso dos autos. 

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes. Além disso, em 

princípio, o periculum in mora não restou demonstrado, uma vez que a 

parte autora não comprovou a ineficácia da medida caso seja concedida 

somente ao final. Com efeito, tais circunstâncias tornam temerária a 

concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da 

formação do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 

Cite-se o Requerido – Município de Rondonópolis - para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo legal. Com a defesa, vistas ao 

requerente para impugnar no prazo legal. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004912-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO (ADVOGADO(A))

Allan Vitor Sousa da Mata (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO URGENTE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004912-07.2018.8.11.0003 Valor da causa: $954.00 

ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: Allan Vitor Sousa da Mata Endereço: 

AVENIDA JOAQUIM DE OLIVEIRA, 1313, , ed. Villagio di Fiori, Apt. 101, 

VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-044 POLO PASSIVO: 

Nome: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E 

DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Endereço: AC UNB, CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO BLOCO A PMU I SALA AT 08/03, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70904-970 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Rua C, s/n, s/n, Centro Político Administrativo, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78049-945 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E 

SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, para tomar 

ciência e promover o cumprimento imediato da deliberação abaixo 

transcrita. DECISÃO: "Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE 

ATO ADMINISTRATIVO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” movida por ALLAN VITOR 

SOUSA DA MATA em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e 

do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando como causa de pedir: “O 

autor, em vista da abertura do “CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA 

SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EDITAL Nº 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017 realizado pelo 

Segundo réu e organizado pelo primeiro réu, inscreveu-se como 

candidato, com inscrição n.º 10002053, para disputar uma das vagas 

destinadas aos deficientes, já que é portador de surdez unilateral severa 

(CID-10 H90.4). Realizados os procedimentos para confirmação de 

inscrição como deficiente tal como envio de laudo médico e exame médico, 

nos moldes dos itens 4 a 4.6.12 do edital de abertura, o autor teve sua 

inscrição confirmada, constando seu nome no edital publicado em 

19.09.2017 como candidato a concorrer a uma das vagas de pessoa com 

deficiência. O autor, uma vez realizadas as fases de avaliação objetiva, 

escrita, prova oral e de títulos, obteve aprovação em todas elas, 

conseguindo pontuação suficiente para disputar tanto a vaga com a ampla 

concorrência como para deficiente, sendo convocado para se submeter a 

avaliação médica e perícia para constatação de deficiência. Na sequência, 
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depois de ter realizado todos os exames e laudos solicitados pela banca 

organizadora, o autor compareceu na data de 20.05.2018 na cidade de 

Cuiabá/MT, onde entregou 65 (sessenta e cinco) documentos referentes 

aos exames e laudos, passou por consulta clínica, perícia e entrevista 

com banca multiprofissional composta por 3 (três) autoridades policiais 

pertencentes ao segundo réu. Assim, em 25.06.2018, para surpresa do 

autor, a banca ré publicou o resultado provisório em que, apesar de ter 

considerado ele como pessoa deficiente sem apontar qualquer limitação 

para o exercício do cargo pretendido, considerou-o inapto na fase de 

exame de saúde, conforme justificativas abaixo destacadas: (...) Da 

análise das justificativas apresentadas, percebe-se que a banca ré agiu 

em desacordo com o edital, a lei e a uma recomendação feita pelo 

Ministério Público do Estado do Mato Grosso, no Inquérito Civil 

000940-005.2017. Além disso, do edital contendo o resultado provisório do 

exame de saúde e perícia médica publicado no diário oficial deste Estado 

(n.º 27287 de 25 de junho de 2018), depreende-se que a banca ré não só 

eliminou o autor, mas, em tese, agiu do mesmo modo com todos os 

candidatos qualificados como deficientes, o que demonstra um ato 

discriminatório, por impedir acesso a cargo público, em desrespeito a 

normas nacionais e internacionais sobre o tema”. Partindo de tais 

premissas, requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes 

termos: “para suspender o ato administrativo de eliminação, de modo a 

permitir que o autor continue no concurso, realizando todas as fases 

subsequentes, reservando-lhe uma vaga, na ampla concorrência ou 

deficiente, caso seja aprovado em todas elas, com consequente 

nomeação e posse, sendo a medida confirmado em sede de sentença de 

procedência;” Determinei a notificação dos réus para que se manifestem, 

sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, 

no prazo de 72 horas.Adveio certidão informando que o Estado de Mato 

Grosso, regularmente intimado, se manteve inerte sobre a determinação 

de manifestação sobre o pedido de tutela provisória.A parte autora 

acostou pedido de reconsideração, sustentando que outros Juízos 

concederam tutela de urgência em situações idênticas.Este Juízo 

concedeu a tutela de urgência para o fim de suspender o ato 

administrativo de eliminação da parte autora do concurso - EDITAL Nº 1 – 

PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017 - possibilitando a participação e 

avaliação nas demais fases.O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso inicialmente concedeu efeito suspensivo a tutela de urgência 

concedida por este Juízo e, posteriormente, em agravo interno, 

reconsiderou sua decisão. Decido. Como se vê, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso inicialmente, ao analisar o Agravo de 

Instrumento interposto pela CEBRASPE, concedeu efeito suspensivo a 

tutela de urgência concedida por este Juízo e, posteriormente, em agravo 

interno, reconsiderou sua decisão. Logo, é certo que a decisão proferida 

pelo douto Des. Luiz Carlos da Costa restabeleceu a força jurídica da 

decisão proferida por este Juízo que determinou que a suspensão do ato 

administrativo de eliminação da parte autora do concurso - EDITAL Nº 1 – 

PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017 - possibilitando a participação e 

avaliação nas demais fases. Assim, diante da necessidade de garantir à 

parte autora continuidade no certame, sem prejuízo a sua efetiva 

avaliação nas demais fases, determino que os réus cumpram 

imediatamente a decisão proferida por este Juízo e mantida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, possibilitando a participação e avaliação nas demais 

fases, devendo ser realizada a avaliação psicológica, fornecido o 

resultado da investigação social e garantido todos os passos descritos no 

edital do certame, refazendo, em caso de aprovação, a classificação. 

Intimem-se a CEBRASPE e o Estado de Mato Grosso. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito". RONDONÓPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004912-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO (ADVOGADO(A))

Allan Vitor Sousa da Mata (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO 

C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA” movida por ALLAN VITOR SOUSA DA MATA em face do 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE 

PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

sustentando como causa de pedir: “O autor, em vista da abertura do 

“CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DA POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDITAL Nº 1 – PJC/MT, 

DE 16 DE MARÇO DE 2017 realizado pelo Segundo réu e organizado pelo 

primeiro réu, inscreveu-se como candidato, com inscrição n.º 10002053, 

para disputar uma das vagas destinadas aos deficientes, já que é 

portador de surdez unilateral severa (CID-10 H90.4). Realizados os 

procedimentos para confirmação de inscrição como deficiente tal como 

envio de laudo médico e exame médico, nos moldes dos itens 4 a 4.6.12 

do edital de abertura, o autor teve sua inscrição confirmada, constando 

seu nome no edital publicado em 19.09.2017 como candidato a concorrer a 

uma das vagas de pessoa com deficiência. O autor, uma vez realizadas 

as fases de avaliação objetiva, escrita, prova oral e de títulos, obteve 

aprovação em todas elas, conseguindo pontuação suficiente para disputar 

tanto a vaga com a ampla concorrência como para deficiente, sendo 

convocado para se submeter a avaliação médica e perícia para 

constatação de deficiência. Na sequência, depois de ter realizado todos 

os exames e laudos solicitados pela banca organizadora, o autor 

compareceu na data de 20.05.2018 na cidade de Cuiabá/MT, onde 

entregou 65 (sessenta e cinco) documentos referentes aos exames e 

laudos, passou por consulta clínica, perícia e entrevista com banca 

multiprofissional composta por 3 (três) autoridades policiais pertencentes 

ao segundo réu. Assim, em 25.06.2018, para surpresa do autor, a banca 

ré publicou o resultado provisório em que, apesar de ter considerado ele 

como pessoa deficiente sem apontar qualquer limitação para o exercício 

do cargo pretendido, considerou-o inapto na fase de exame de saúde, 

conforme justificativas abaixo destacadas: (...) Da análise das 

justificativas apresentadas, percebe-se que a banca ré agiu em 

desacordo com o edital, a lei e a uma recomendação feita pelo Ministério 

Público do Estado do Mato Grosso, no Inquérito Civil 000940-005.2017. 

Além disso, do edital contendo o resultado provisório do exame de saúde 

e perícia médica publicado no diário oficial deste Estado (n.º 27287 de 25 

de junho de 2018), depreende-se que a banca ré não só eliminou o autor, 

mas, em tese, agiu do mesmo modo com todos os candidatos qualificados 

como deficientes, o que demonstra um ato discriminatório, por impedir 

acesso a cargo público, em desrespeito a normas nacionais e 

internacionais sobre o tema”. Partindo de tais premissas, requer a 

concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “para suspender o 

ato administrativo de eliminação, de modo a permitir que o autor continue 

no concurso, realizando todas as fases subsequentes, reservando-lhe 

uma vaga, na ampla concorrência ou deficiente, caso seja aprovado em 

todas elas, com consequente nomeação e posse, sendo a medida 

confirmado em sede de sentença de procedência;” Determinei a 

notificação dos réus para que se manifestem, sem prejuízo a posterior 
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contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas. 

Adveio certidão informando que o Estado de Mato Grosso, regularmente 

intimado, se manteve inerte sobre a determinação de manifestação sobre 

o pedido de tutela provisória. A parte autora acostou pedido de 

reconsideração, sustentando que outros Juízos concederam tutela de 

urgência em situações idênticas. Este Juízo concedeu a tutela de urgência 

para o fim de suspender o ato administrativo de eliminação da parte autora 

do concurso - EDITAL Nº 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017 - 

possibilitando a participação e avaliação nas demais fases. O Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso inicialmente concedeu efeito 

suspensivo a tutela de urgência concedida por este Juízo e, 

posteriormente, em agravo interno, reconsiderou sua decisão. Decido. 

Como se vê, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

inicialmente, ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pela 

CEBRASPE, concedeu efeito suspensivo a tutela de urgência concedida 

por este Juízo e, posteriormente, em agravo interno, reconsiderou sua 

decisão. Logo, é certo que a decisão proferida pelo douto Des. Luiz Carlos 

da Costa restabeleceu a força jurídica da decisão proferida por este Juízo 

que determinou que a suspensão do ato administrativo de eliminação da 

parte autora do concurso - EDITAL Nº 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 

2017 - possibilitando a participação e avaliação nas demais fases. Assim, 

diante da necessidade de garantir à parte autora continuidade no certame, 

sem prejuízo a sua efetiva avaliação nas demais fases, determino que os 

réus cumpram imediatamente a decisão proferida por este Juízo e mantida 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, possibilitando a participação e avaliação 

nas demais fases, devendo ser realizada a avaliação psicológica, 

fornecido o resultado da investigação social e garantido todos os passos 

descritos no edital do certame, refazendo, em caso de aprovação, a 

classificação. Intimem-se a CEBRASPE e o Estado de Mato Grosso. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006218-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella (ADVOGADO(A))

MARINALVA GONCALVES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MELISSA AREND DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1006218-11.2018.8.11.0003 Valor da causa: $45,792.00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARINALVA 

GONCALVES DOS SANTOS Endereço: AVENIDA BATUIRA, 1373, 

PARQUE RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78750-207 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 15 dias. RONDONÓPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001090-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO ORSSATTO (EXECUTADO)

IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATTO (EXECUTADO)

GISELE TACCA ORSSATTO (EXECUTADO)

ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1001090-78.2016.8.11.0003 Valor da causa: $114,256.01 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: ARO 

CENTRO OESTE METALURGICA LTDA Endereço: RUA FRANCISCO 

GOULART, S/N, LOTE 4B, VILA GOULART, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78745-300 Nome: VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA Endereço: RUA 

DOUTOR JOSÉ MIRANDA RAMOS, 57, APTO 101, CENTRO, XANXERÊ - SC 

- CEP: 89820-000 Nome: ANDRE RICARDO ORSSATTO Endereço: RUA 

DOUTOR JOSÉ MIRANDA RAMOS, 65, APTO 203, CENTRO, XANXERÊ - SC 

- CEP: 89820-000 Nome: IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATTO 

Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ MIRANDA RAMOS, 65, CENTRO, XANXERÊ 

- SC - CEP: 89820-000 Nome: GISELE TACCA ORSSATTO Endereço: RUA 

FRANCISCO GOULART, 1568, VILA GOULART, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78745-300 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

GISELE TACCA ORSSATTO, IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATTO e 

ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA, qualificadas nos autos, 

atualmente em local incerto e não sabido, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento, para que no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de 

mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 
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exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$114,256.01. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a 

execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no 

endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 

(dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 

6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos autos da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e 

nem garantida a execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) 

devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para 

satisfação do débito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006929-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELY IGNEZ PIETSCH (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS 

JUÍZO DEPRECANTE: 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS-MT JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE FOZ DO 

IGUAÇU-PR PROCESSO n. 1006929-50.2017.8.11.0003 Valor da causa: 

$6,889.18 ESPÉCIE: [IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 POLO PASSIVO: Nome: ZELY 

IGNEZ PIETSCH Endereço: RUA CARLOS SOTTOMAIOR, 899, JARDIM 

JUPIRA, FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85865-250 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias 

(art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio 

de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; fiança bancária ou 

nomeação de bens próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que 

com anuência destes. DECISÃO: “I – Cite-se (o)a executado(a) para pagar 

o débito no prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando, inclusive, bens a penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague a dívida, nem 

garanta a execução, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem 

para a satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a executado(a) 

poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer embargos. IV 

– Para pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do valor da causa. V 

– Em sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o devido mandado 

de citação pessoal, intimando-se a Fazenda para recolhimento da 

diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 dias e sem o 

recolhimento da diligência para citação, pela Fazenda, expeça-se 

intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de extinção, art. 487, III do 

CPC, promover o pagamento do valor da diligência. VII – Sendo frustrada a 

citação pessoal, remetam-se os autos ao exequente para, em 05 dias, sob 

pena de extinção por ausência de procedibilidade (dada a não 

triangularização da lide), apresentar endereço atual e correto do devedor; 

oportunidade em que poderá requerer a citação por oficial de justiça, 

momento em que deverá promover o depósito da diligência em até 30 dias. 

VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, voltem-me 

para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: $6,889.18. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: O prazo para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, 

contados da entrega desta carta no endereço da parte, ou, omitida tal data 

no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência 

postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de 

embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da intimação da 

penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a execução, serão 

penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) 

legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do débito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para responder a ação é de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada desta deprecata aos autos 

originários. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel 

e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). (Assinado 

Digitalmente) EDSON DIAS REIS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001726-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DA SILVA ANUNCIATO (EXECUTADO)

JOAO DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

SILVA ANUNCIATO & MOREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

AVELINO BOBATO NETO (EXECUTADO)

MARIO BEZERRA DO CARMO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS 

JUÍZO DEPRECANTE: 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE SONORA-MS 

PROCESSO n. 1001726-44.2016.8.11.0003 Valor da causa: $78,490.82 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: SILVA 

ANUNCIATO & MOREIRA LTDA - ME Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO 

DE FIGUEIREDO, 2071, LA SALLE I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-002 Nome: AVELINO BOBATO NETO Endereço: RUA DAS PALMAS, 

523, CENTRO, SONORA - MS - CEP: 79415-000 Nome: MARIO BEZERRA 

DO CARMO Endereço: AVENIDA DO POVO, S/N, CENTRO, SONORA - MS - 

CEP: 79415-000 Nome: SAMUEL DA SILVA ANUNCIATO Endereço: RUA 

A-23, 110-B, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78735-271 Nome: JOAO DIAS MOREIRA Endereço: RUA JOSÉ ALVES DE 

SOUSA, 110-B, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78735-283 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

MARIO BEZERRA DO CARMO, endereço: AVENIDA DO POVO, S/N, 

CENTRO, SONORA - MS - CEP: 79415-000, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento, para que no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de 

mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$78,490.82. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da 

parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após 

a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo 

para oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária 

ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para responder a ação é de 

15 (quinze) dias, contados da data da juntada desta deprecata aos autos 

originários. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel 

e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). (Assinado 

Digitalmente) EDSON DIAS REIS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002817-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GMDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELIO DE LIZ (EXECUTADO)

PATRICIA DA ROCHA ANTUNES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS 

JUÍZO DEPRECANTE: 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE BLUMENAL-SC 

PROCESSO n. 1002817-72.2016.8.11.0003 Valor da causa: $28,297.78 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: GMDI 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA JACUÍ, 719, JARDIM IGUASSU II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78730-392 Nome: ELIO DE LIZ Endereço: RUA BUENOS AIRES, 

275, PONTA AGUDA, BLUMENAU - SC - CEP: 89051-050 Nome: PATRICIA 

DA ROCHA ANTUNES Endereço: RUA DOLORES DURAN, 205, ITOUPAVA 

NORTE, BLUMENAU - SC - CEP: 89052-020 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA: ELIO DE LIZ, ENDEREÇO: RUA BUENOS 

AIRES, 275, PONTA AGUDA, BLUMENAU -SC. DADOS PARA 

CUMPRIMENTO FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora por todo 

conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante desta 

carta, e do despacho ao final transcrito, para, no prazo de cinco (5) dias, 

PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 

1. Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. 
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Nomeação de bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, 

com anuência destes. NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU GARANTIA DO 

JUÍZO, proceda o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça desse d. juízo aos demais 

atos executórios. e: a) PENHORE-LHE(S) ou ARRESTE-LHE(S) tantos bens 

quantos bastem para satisfação da dívida e acessórios se, decorridos os 

cinco (5) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantia da 

execução, devendo constar do auto também a AVALIAÇÃO dos bens 

penhorados. b) INTIME da penhora a parte devedora bem como o(s) 

seu(s) cônjuge(s), se casado for, e o(s) bem(ns) for(em) imóvel(eis). c) 

CIENTIFIQUE a parte devedora do prazo de trinta (30) dias para 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. d) PROVIDENCIE O REGISTRO 

da penhora ou do arresto no Cartório do Registro Público desta Comarca, 

se o bem for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição/órgão 

competente para emissão de certificado de registro, se for veículo ou 

outro bem sujeito a registro, valendo, para qualquer caso, este como 

mandado de registro, a quem os destinatários deverão dar cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 37 da 

LEF). e) PROVIDENCIE O REGISTRO da penhora ou do arresto na Junta 

Comercial, na Bolsa de Valores e na Sociedade Comercial, se forem 

ações, debêntures, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito 

ou direito proprietário nominativo. NÃO HAVENDO EMBARGOS, OU SENDO 

ESTES IMPROCEDENTES, proceder à AVALIAÇÃO E VENDA JUDICIAL dos 

bens penhorados, praticando todos os demais atos necessários para 

satisfação integral do débito. ADVERTÊNCIAS: a) Em caso de nomeação 

de bens à penhora, deverá a parte devedora observar as disposições do 

art. 655 do CPC e apresentar documento comprobatório da propriedade e 

inexistência de ônus, bem como dar a estimativa do(s) valor do(s) 

mesmo(s). b) Deverá, ainda, a parte devedora, comparecer em cartório 

para assinar o termo de penhora e depósito, acompanhada do seu 

cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de três (03) dias, a 

contar da sua intimação da aceitação do(s) bem(bens) pela parte credora, 

tudo sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora se 

efetivar por oficial de justiça. VALOR DO DÉBITO, INCLUINDO CUSTAS E 

HONORÁRIOS: R$ 28.297,78 DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc... I. 

Recebo a presente Execução Fiscal, devendo a mesma tramitar nos 

termos da Lei nº. 6.830/80. II. E, nos termos do que determina o Art. 8º da 

Lei 6.830/80, cite-se a parte Executada, no endereço declinado na inicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir 

a execução. III. Estando a parte Executada em local incerto e não sabido, 

expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias. IV. Em caso de 

pronto pagamento, sem a oposição de Embargos, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do débito. V. 

Incorrendo o pagamento ou a garantia da execução, proceda-se a 

penhora ou arresto e avaliação de tantos bens quanto bastem para a 

satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei (Art. 13, da Lei 

6.830/80). VI. Intime-se a parte devedora para oferecimento de Embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 

16, III, da LEF), advertindo, ainda, a parte devedora, de que não sendo 

apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados 

pela Fazenda Exeqüente. VII. Não sendo ofertados bens à penhora ou 

deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens. VIII. Procedido o arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo, sob as penas da lei, inclusive incorrer em crime de desobediência. 

IX. Realizada a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo. X. Ato contínuo, 

intime-se a parte Executada da penhora ou arresto, dando-lhe ciência do 

início do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos 

estritos termos do Art. 16, III, da L.E.F. XI. Proceda-se o registro da 

penhora, nos termos do que determina o Art. 7º, inciso IV, da 

supramencionada Lei. XII. Nos moldes do que dispõe o Art. 19, da Lei 

6.830/80, não sendo opostos Embargos à Execução ou sendo estes 

improcedentes, designe-se data para realização dos leilões dos bens 

penhorados, publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§ 

1º e 2º, da L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo 

constar do referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma 

restrição sobre ele. XIII. Intime-se, ainda, na mesma oportunidade o 

depositário para apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 

(vinte e quatro) horas do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o 

depositário fiel depositar o seu valor equivalente em dinheiro devidamente 

corrigido, em igual prazo (24 horas), sob pena de crime de desobediência. 

XIV. Em caso de arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, 

expeça-se a Carta de Arrematação, com ordem de entrega do bem. XV. 

Frustrado o segundo leilão, intime-se o Exeqüente para manifestar-se nos 

autos. XVI. Expeça-se o necessário. XVII. Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para responder a ação é de 15 (quinze) dias, contados 

da data da juntada desta deprecata aos autos originários. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). (Assinado Digitalmente) EDSON DIAS 

REIS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004715-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA (EXECUTADO)

IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATTO (EXECUTADO)

GISELE TACCA ORSSATTO (EXECUTADO)

ANDRE RICARDO ORSSATTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS 

JUÍZO DEPRECANTE: 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE XANXERÊ-SC 

PROCESSO n. 1004715-23.2016.8.11.0003 Valor da causa: $37,565.17 

ESPÉCIE: [MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: ARO 

CENTRO OESTE METALURGICA LTDA Endereço: RUA FRANCISCO 

GOULART, S/N, LOTE 4B, VILA GOULART, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78745-300 Nome: VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA Endereço: RUA 

DOUTOR JOSÉ MIRANDA RAMOS, 57, APTO 101, CENTRO, XANXERÊ - SC 

- CEP: 89820-000 Nome: GISELE TACCA ORSSATTO Endereço: RUA 
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FRANCISCO GOULART, 1568, VILA GOULART, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78745-300 Nome: ANDRE RICARDO ORSSATTO Endereço: RUA 

DOUTOR JOSÉ MIRANDA RAMOS, 65, APTO 203, CENTRO, XANXERÊ - SC 

- CEP: 89820-000 Nome: IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATTO 

Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ MIRANDA RAMOS, 65, CENTRO, XANXERÊ 

- SC - CEP: 89820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, Nome: ANDRE RICARDO ORSSATTO, Endereço: RUA DOUTOR 

JOSÉ MIRANDA RAMOS, 65, APTO 203, CENTRO, XANXERÊ - SC - CEP: 

89820-000 e IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATTO, Endereço: RUA 

DOUTOR JOSÉ MIRANDA RAMOS, 65, CENTRO, XANXERÊ - SC - CEP: 

89820-000, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; fiança bancária ou nomeação de bens 

próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que com anuência 

destes. DECISÃO: “I – Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no 

prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando, inclusive, bens a penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague a dívida, nem garanta a 

execução, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no 

prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do valor da causa. V – Em 

sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o devido mandado de 

citação pessoal, intimando-se a Fazenda para recolhimento da diligência, 

em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 dias e sem o recolhimento da 

diligência para citação, pela Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, 

em 05 dias, sob pena de extinção, art. 487, III do CPC, promover o 

pagamento do valor da diligência. VII – Sendo frustrada a citação pessoal, 

remetam-se os autos ao exequente para, em 05 dias, sob pena de 

extinção por ausência de procedibilidade (dada a não triangularização da 

lide), apresentar endereço atual e correto do devedor; oportunidade em 

que poderá requerer a citação por oficial de justiça, momento em que 

deverá promover o depósito da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo 

cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, voltem-me para sentença 

extintiva.” VALOR DO DÉBITO: $37,565.17. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega 

desta carta no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de 

recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 

8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à 

execução é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo 

pago o débito e nem garantida a execução, serão penhorados ou 

arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto 

quantos bastem para satisfação do débito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para responder a ação é de 15 (quinze) dias, contados da data da 

juntada desta deprecata aos autos originários. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). (Assinado Digitalmente) EDSON DIAS 

REIS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008938-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

ARLINDO LOPES DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ARLINDO 

LOPES DA SILVA em face do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE 

RONDONÓPOLIS/MT - DETRAN. Como causa de pedir, sustenta a 

Impetrante que: “O Impetrante é proprietário do veículo Chevrolet 

GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ANO/MODELO 2007/2008, Cor: Branca, 

PLACA nº. NGH-8859, CHASSI nº. 9BGXM198088198008, RENAVAM 

nº.00943179653, consoante faz prova o certificado de registro e 

licenciamento de veículo, em anexo. O Impetrante diligenciou junto ao 

Órgão de Trânsito, no sentido de obter o licenciamento anual de seu 

veículo, o que lhe foi negado. Conforme se infere do anexo extrato de 

infrações do veículo acima descrito, emitido pelo próprio órgão de trânsito, 

verifica-se a existência de algumas supostas multas de trânsito. Pois bem, 

o Impetrado se recusa à realizar a emissão do certificado de registro e 

licenciamento anual, sob o argumento da existência de multas a serem 

recolhidas, condicionando a expedição do documento, inclusive de porte 

obrigatório, ao seu recolhimento. De outro norte, ressalva-se que como 

reiteradamente decidido, é ato ilegal do Detran/MT a veiculação de 

transferência, licenciamentos ou quaisquer outros atos administrativos de 

sua competência, ao pagamento de infrações de trânsito, mormente 

quando não houve notificação válida.” Partindo de tais premissas, pugna a 

concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de que: “o 

Impetrante possa proceder com o licenciamento anual do veículo 

(GM/CORSA SEDAN PREMIUM, Ano/Modelo 2007/2008, Cor Branca, Placa 

NGH-8859 e RENAVAM nº. 00943179653, Município de Rondonópolis-MT, 

sem a exigência de vinculação ao pagamento das multas identificadas nos 

autos.”. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento. Com 

efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela 

autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

Logo, como é cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a 

efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De 

outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato 

apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos 

exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a 

relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso 

seja concedida somente ao final - periculum in mora. A espécie traz 

elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito 

substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, uma 

vez que, conforme orientação sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - 

Súmula 127 – é ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao 

pagamento de multa, vejamos: É ilegal condicionar a renovação da licença 

de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado No 
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caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma vez que o não 

licenciamento impede a utilização do veículo, limitando seu direito de 

propriedade, já que a condução de automóvel sem o documento de 

licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, presentes os 

requisitos autorizadores para tanto, defiro o pleito liminar para determinar 

que a autoridade impetrada não condicione o licenciamento do veículo, 

objeto deste mandamus, ao pagamento das multas. Ressalto que, esta 

decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja outras 

pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações 

que entender necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o 

prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001036-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA BRAGA CABRAL MACHADO (EXECUTADO)

OLIVEIRA MACHADO & CABRAL MACHADO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADALBERTO DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de exceção de pré-executividade oferecida por 

OLIVEIRA MACHADO & CABRAL MACHADO LTDA, alegando em síntese, 

a nulidade da citação, bem como a inclusão indevida dos sócios na 

certidão de dívida ativa, razão pela qual há ilegitimidade passiva desses, 

requerendo que seja decretada a nulidade da citação dos executados, 

bem como pela seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios no 

executivo fiscal. O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação 

alegando que foram esgotados todos os meios para a citação, inexistindo 

nulidade na citação por edital, bem como não houve a devida 

comprovação da ilegitimidade passiva dos sócios, eis que não demonstrou 

a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN, 

pugnando pela rejeição da objeção de pré-executividade. É a síntese do 

necessário. Decido. Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de 

pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre 

questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer 

tempo, inclusive, de ofício. Além disso, importa observar que a objeção de 

pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente 

pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício. Nesse 

sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 393 - A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória. Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Da nulidade da citação por edital No caso vertente, 

o excipiente alega ilegalidade nas citações, requerendo a decretação da 

nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os 

meios para localização do endereço dos executados. De início, cumpre 

ressaltar que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas 

quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada 

pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, 

o ingresso da parte na execução pode ser feita mediante Oficial de 

Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula do Superior Tribunal de 

Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por 

edital, é necessário o esgotamento dos outros meios: “Súmula 414 - A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” Nesse sentido, é também a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - 

EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

VALIDADE – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO — PRAZO DECADENCIAL — 

ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PARCIAL 

PROVIMENTO.Esgotados todos os meios de localizar o executado para 

citação, sem êxito, restam efetivamente preenchidos os requisitos para 

citação por edital. A taxa de fiscalização e vistoria é tributo sujeito ao 

lançamento por homologação, e quando não houver o pagamento 

antecipado do tributo, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do 

Código Tributário Nacional, que prevê a decadência da Fazenda Pública 

constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia 

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado. (AI 39867/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. 

POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA 

LEF. SÚMULA 414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento 

pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na 

execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos 

da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o 

REsp 1.103.050/BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC 

(recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 

2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010) Com 

efeito, se o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de 

citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça e ambas ocorreram e não 

lograram êxito em localizar as devedoras em questão, resta comprovado o 

esgotamento das diligências necessárias para a localização do 

executado. Da legitimidade passiva dos sócios constantes na CDA O 

excipiente alega que não deve ser responsabilizados pelos tributos da 

presente execução, pois se faz necessário demonstrar e comprovar a 

infringência a lei, contrato ou estatuto social por parte daquele que 

exerceu a função de administração ou gerência, conforme elencado no 

art. 135 do CTN. Ademais, considerando que se trata de 

sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade 

passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em 

consequência, a sua citação. Cumpre ressaltar que a CDA goza de 

presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles 

cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis 

pelo tributo. Logo, se pretende atacar os elementos da CDA, o 

entendimento jurisprudencial é de que a discussão a respeito da 

ilegitimidade passiva do sócio excede os pressupostos da exceção de 

pré-executividade se para isso se demanda dilação probatória, razão pela 

qual deveria ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Nesse 

sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SÓCIO 

CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - RESPONSABILIDADE - VIA 

ELEITA - INADEQUAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - 

TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL - RENÚNCIA AO DIREITO DE 

AÇÃO JUDICIAL - PROVIMENTO NEGADO - MANUTENÇÃO – AGRAVO 

DESPROVIDO. Por demandar dilação probatória, a exceção de 

pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame 

de responsabilidade de sócio constante da Certidão de Dívida Ativa, pelo 

que deve ser mantida a decisão unipessoal do relator que negou 

seguimento ao recurso. O termo de confissão de débito fiscal e o acordo 

de parcelamento feito pelo contribuinte implicam na renúncia ao direito de 

ação na via judicial. (AgR 22807/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) Se não há quaisquer 

documentos que comprovem de plano a alegação de que houve excesso 

de poderes ou infração da lei nas pessoas referidas no art. 135 “caput”, o 

exame de defeitos presentes no próprio título não pode ser conhecido de 

oficio, porque referida matéria de defesa, não prescinde de dilação 

probatória, medida incompatível com a via de exceção. Desse modo, 

inexistindo qualquer vício na presente execução, não há outro caminho se 

não improcedência do incidente processual oposto pelo executado. Ante o 

exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo executado 

OLIVEIRA MACHADO & CABRAL MACHADO LTDA. Deixo de condenar em 

honorários por não ter sido acolhida a exceção oferecida. Por 

conseguinte, passo à análise do pedido de pesquisa de bens via sistemas 

on-line. Compulsando os autos, verifico que os sócios executados foram 

devidamente citados por carta, razão pela qual, determino a pesquisa via 

Bacen-jud em nome de todos os executados. Diante disso, considerando a 
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preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), 

defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema Bacen-Jud, para garantia 

da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC, no valor de R$ 

3.087,51 (três mil, oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos, em 

contas bancárias dos executados OLIVEIRA MACHADO & CABRAL 

MACHADO LTDA – CNPJ 04.229.189/0001-40, TANIA MARIA BRAGA C 

MACHADO – CPF 447.176.951-00 e ADALBERTO DE OLIVEIRA MACHADO 

– CPF 157.200.801-63, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se 

positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única 

Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada 

pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 

854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, 

bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por 

edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada – como 

curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a defesa, 

no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar futuras 

nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, 

voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não sendo o 

caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação dos 

embargos. 2) BACENJUD NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o 

credor, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 

da Lei nº 6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. 

c) Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que 

não será acolhida a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob 

pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos 

do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000557-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000557-22.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - 

EPP Vistos etc., O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado 

e representado nos autos, propõe execução fiscal em face de CYAN 

PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP, igualmente 

qualificada, pleiteando, dentre outros, a citação da devedora para 

pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus bens. 

Após a citação, a parte executada se manifestou nos autos, garantindo 

integralmente o juízo para o fim de opor embargos (id nº. 5480414). O 

Município impugnou a manifestação da devedora, sustentando a 

intempestividade quanto à garantia do juízo e, por conseguinte, de 

eventuais embargos. Requer o levantamento dos valores depositados e a 

extinção da execução (id nº 9987946). Em seguida, foi certificado o 

decurso do prazo sem oposição de embargos pela executada (id nº 

12838679). É o relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que a 

parte executada depositou integralmente o valor da dívida com a finalidade 

de opor embargos, deixando, todavia, transcorrer o prazo sem que tenha 

sido apresentada referida peça de defesa no prazo legal. Com efeito, 

disciplina o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via 

de consequência, a perda do objeto da ação. No caso, resta demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, ante o reconhecimento 

expresso e incontroverso pela credora, mormente porque não houve 

oposição de embargos pela devedora após a garantia do juízo. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas pelo 

executado. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da 

Fazenda Pública para levantamento do valor depositado em juízo. P. R. I. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008609-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR CAPPELLARI (AUTOR(A))

JULIANA FELTRIM SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FRANCISCA DE MELO (RÉU)

NELSON BARRIONUEVO ARCHILA (RÉU)

SAULO DA FREIRIA (RÉU)

ITALO DOS SANTOS (RÉU)

CLAUDINO DOS SANTOS XAVIER (RÉU)

LAERCIO FRANCISCO (RÉU)

JACOB FRANCISCO NETO (RÉU)

Ana Francisca Pinto (RÉU)

LUIZ TIMOTEO PINTO (RÉU)

IVONETE FRANCISCO XAVIER (RÉU)

ADEMIR RIBEIRO SILVA (RÉU)

Noêmia Nunes Pinto Francisco (RÉU)

CARMEN APARECIDA CARVALHO FRANCISCO (RÉU)

JOVES ANICER FRANCISCO (RÉU)

Antônio Francisco (RÉU)

CLOVIS DE SOUZA (RÉU)

TAIS FRANCISCO SILVA (RÉU)

Luzia Neide Francisco da Freiria (RÉU)

CLOVIS FRANCISCO (RÉU)

VILMA FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

Maria Madalena Francisco Barrionuevo (RÉU)

CLAUDIA DO NASCIMENTO FRANCISCO (RÉU)

MARILENE CARRARO FRANCISCO (RÉU)

Aparecida Francisco dos Santos (RÉU)

PAULO ROBERTO MELO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) 

Aviso de Recebimento Postal que se encontra nestes autos no(s) ID(s).

(16061942, 16062520 e 16062797 )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005809-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. &. G. L. -. M. (REQUERIDO)

A. C. M. D. S. M. (ADVOGADO(A))

F. D. P. M. (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de ID 16065428.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002420-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN ALVES ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 
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(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009570-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO KUNISKI TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009789-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. K. (REQUERIDO)

 

fdfdf

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004439-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA SILVA ROMAO (REQUERENTE)

ADRIANO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001398-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DEON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão da senhora Oficiala de Justiça de ID 

14983158.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009218-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012567-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO (ADVOGADO(A))

JOELSON LUIZ MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001841-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. M. (REQUERIDO)

M. A. F. (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 248 de 316



WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO VARGAS CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do Senhor Oficial de Justiça de ID 

14769171.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1010253-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

JOANA DARK SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010253-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOANA 

DARK SERVICOS LTDA - EPP REQUERIDO: TERRITORIAL TRANSPORTES 

LTDA - ME, PAULO CEZAR PASQUALOTTO Vistos etc. A parte requerente 

pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa 

e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Pelo visto não 

é o caso dos autos, eis que a demandante é pessoa jurídica e o negócio 

firmado entre as partes se trata de quantia considerável. No entanto, ante 

a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte demonstre o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, a comprovar a sua alegada hipossuficiência. Dicção dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, notadamente apresentar 

documentos que comprovem a sua alegada hipossuficiência ou, querendo, 

recolher as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento 

no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, 

parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005634-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR (ADVOGADO(A))

REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

DALTON BENONI MARTINI (REQUERIDO)

MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES (ADVOGADO(A))

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005634-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: 

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI, DALTON BENONI MARTINI, 

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI, REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI, 

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI Vistos etc. A parte autora 

apresentou embargos de declaração Id. 15934679, alegando omissão na 

decisão de Id. 15785167, que não apreciou o pedido de fixação de multa, 

requerido em sede de tutela de urgência de caráter antecedente, item II. 

Relatado e examinado. Decido. Embargos declaratórios ajuizados no 

quinquídio legal do art. 1.023 do CPC. De proêmio, necessário enfatizar 

que os embargos de declaração têm a precípua finalidade de completar a 

decisão, integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou dissipar erro material. Decisão obscura é 

aquela que falta clareza concernente à sua redação, trazendo dúvidas 

quanto à adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 

Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais proposições ou dois 

ou mais enunciados inconciliáveis entre si. A omissão que enseja 

complementação por meio de embargos declaratórios é a que incorreu o 

juízo sobre ponto que deveria se haver pronunciado, porque a parte 

requereu ou porque a matéria era de ordem pública. Erro material consiste 

na falta de correção do modo de expressão de conteúdo, de modo que 

anuncie o que não se confere na decisão. Todavia é certo que não foram 

estabelecidas astreintes conforme requerido pela parte embargante, posto 

este juízo não vislumbrar a necessidade delas, pelo menos por enquanto. 

Apesar de não restar consignado na decisão tópico específico a respeito. 

O só fato de não tê-la deferido já indica que não foi acolhida nesta parte. 

De todo modo não houve mesmo pronunciamento judicial. O que pode 

indicar a omissão apontada. Nesse passo, as determinações judiciais 

deferidas, na conjuntura descortinada revelam-se consistentes e capazes 

de resguardar os interesses em jogo, soando, em linha de princípio, 

desproporcional. Multa ou qualquer outra medida restritiva deve ser 

aplicada com parcimônia, não podendo em hipótese alguma servir para 

espezinhar a parte adversa e nem açodar a relação jurídica processual. 

As providências determinadas valem por si, com a averbação determinada 

à margem das matrículas dos imóveis, e não demandam relevantes 

obrigações de fazer ou de não fazer da parte embargada a ponto de 

justificar o estabelecimento da multa reclamada, pelo menos por ora. Isto 

posto, como de fato o juízo nada mencionou na decisão a respeito dessa 

multa, admitidos os presentes e tempestivos embargos aclaratórios, 

presentes os demais pressupostos recursais, observada a omissão 

apontada, sano-a no sentido de esclarecer que não há por enquanto a 

necessidade de fixação de astreintes em desfavor da parte requerida. Em 

regra, embargos declaratórios não têm efeito suspensivo, conforme 

disposto no art. 1.026 do CPC. Demais, nem houve pleito a respeito. 

Portanto, determino à Secretaria que cumpra a decisão de Id. 15785167 na 

íntegra, com urgência. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito. (OBS: segue abaixo 

sentença dos embargos aclaratórios proposto pelos requeridos). Vistos 

etc. A parte requerida apresentou embargos de declaração Id. 15988327, 

alegando omissão na decisão de Id. 15785167, em razão de já ter 

especificado as provas, acaso o juízo não entendesse pela extinção do 

processo ou julgamento antecipado do processo. Relatado e examinado. 

Decido. Embargos declaratórios ajuizados no quinquídio legal do art. 1.023 

do CPC. De proêmio, necessário enfatizar que os embargos de declaração 

têm a precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira 
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a extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar 

erro material. Decisão obscura é aquela que falta clareza concernente à 

sua redação, trazendo dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia 

exposta na decisão judicial. Contraditória é a decisão que encerra duas ou 

mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis entre si. A 

omissão que enseja complementação por meio de embargos declaratórios 

é a que incorreu o juízo sobre ponto que deveria se haver pronunciado, 

porque a parte requereu ou porque a matéria era de ordem pública. Erro 

material consiste na falta de correção do modo de expressão de 

conteúdo, de modo que anuncie o que não se confere na decisão. Com 

efeito, as partes já tiveram a oportunidade de especificarem as provas. 

Entretanto, como o juízo, evitando audiência de saneamento do processo, 

de modo a garantir celeridade e entrega da prestação jurisdicional 

razoável, entendeu por bem consultar as partes a respeito de pontos 

controvertidos, que poderiam indicar, dessa indicação poderia surgir a 

necessidade de alguma outra prova que não tivesse sido especificada 

anteriormente. Nesse sentido foi a determinação para as partes 

especificarem as provas novamente. Todavia se já o fizeram, não haverá 

mesmo espaço para uma nova indicação. Ainda mais com essa aparente 

prevenção prenunciada. De todo modo, a decisão não é omissa em ponto 

algum a respeito. Porém pode indicar algum tipo de contradição ao 

determinar a especificação de provas no momento e também 

posteriormente, como de fato se deu. Contudo, em virtude da nuance 

acima mencionada. Assim, esclarecida a contradição, acolho parcialmente 

os presentes e tempestivos embargos aclaratórios, atendidos os demais 

pressupostos recursais, reconhecendo a contradição, e não a omissão, 

para determinar que as partes apenas indiquem os pontos controvertidos 

que entenderem pertinentes para o saneamento do processo, já preclusa 

a especificação de provas. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008092-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar um endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, e , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012137-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS 00073713147 (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar um endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, e , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010793-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS -TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Setor Industrial, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001743-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

ACRINORTE (EXEQUENTE)

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DA SILVA HANRIQUE (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

com a finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas 

guias que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000829-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ BERGAMINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELY GUEDES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000829-77.2016.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Diante da comprovação do recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, bem como da ausência de certidão de 

decurso de prazo, cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o 

valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 702 do Código 

de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial. 2. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010293-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR RODRIGUES MARTINS (AUTOR(A))

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010293-57.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. 2. Destarte, DETERMINO 

a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007649-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

NELCI RODRIGUES (AUTOR(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007649-44.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Intime-se a requerida, para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 9º do CPC, se manifeste acerca da manifestação da 

autora de ID 16004651, sob pena de preclusão. 2. Certifique-se sobre a 

tempestividade dos embargos de declaração opostos em ID 16039045, e, 

na sequência, intime-se a parte embargada, para querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 9º do supracitado Códex, 

apresentar manifestação, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado voltem os 

autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 22 de outubro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006665-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

PABELA FERNANDA DA CONCEICAO CANEDO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006665-94.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 2. Considerando a apresentação do laudo pericial em ID 

14696380 - Pág. 2/9, defiro o pedido de levantamento dos honorários 

periciais. Expeça-se o alvará na forma requerida em ID 14696380 - Pág. 1. 

3. Aguarde-se em Secretaria o decurso do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo pericial. 3.1. Após, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos para decisão. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 22 de outubro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000907-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON MACEDO DE BARROS (RÉU)

 

Certifico que procedi à juntada do AR JJ910404225BR ( Airton), sem o seu 

devido recebimento e segundo a EBCT " Endereço Insuficiente ".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004682-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE TAL (RÉU)

MARIA DO CARMO CASSIANO DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que procedi à juntada do AR JJ910242377BR ( Ricardo ), se o 

seu devido recebimento e segundo a EBCT " Ausente ", nas três 

tentativas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009131-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (EMBARGANTE)

JULIO DE SOUZA FRAGA (EMBARGANTE)

ANDERSON FRAGA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009131-61.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Mantenho a decisão interlocutória (Id. 15404304), pelos 

fundamentos nela constantes. 2. Segue em anexo, em 01 (uma) lauda, as 

informações requisitadas. 3. Tendo em vista que as informações 

requisitadas já foram encaminhadas através de meio eletrônico ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, desnecessário novo 

encaminhamento através de fax e correio. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004890-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

REGINALDO DE FIGUEREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004890-10.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL C/C RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, PEDIDO DE DANO MORAL E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizado por Reginaldo de Figueiredo em 

desfavor de Ivanildo Ramos Vieira, Camping Club Portal da Amazônia e 

Ivanildo R Vieira – Camping Club Imóveis, alegando, em apertada síntese 

que, em 16/10/2014, as partes firmaram contrato de compromisso de 

compra e venda de um imóvel localizado Condomínio Camping Club Portal 

da Amazônia: no lote de nº 07, quadra 20, setor 02. Segue narrando que 

ficou acordado no aludido contrato o pagamento mensal de taxa de 

manutenção de condomínio no importe de R$ 69,77 (sessenta e nove reais 

e setenta e sete reais) e taxa de limpeza de lote no valor de R$ 58,20 
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(cinquenta e oito reais e vinte centavos). Todavia, discorreu que o 

condomínio nunca existiu e os serviços jamais foram prestados. Alegou, 

também, que os requeridos não forneceram a escritura pública do imóvel, 

bem ainda, que a energia elétrica do condomínio foi doada para a CEMAT, 

porém, os requeridos continuam cobrando a taxa referente ao consumo 

de energia elétrica. Desta feita, pugna, em sede de tutela de urgência, 

para seja determinado a parte requerida que se abstenha de incluir seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a 

cobrança referente as taxas condominiais e de limpeza, vencidas e 

vincendas. A inicial veio acompanhada dos documentos de ID 

13103639/13103663. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 1. 

Inicialmente, sem prejuízo de ulterior revogação, DEFIRO, por ora, o pedido 

de gratuidade da justiça ao requerente, em conformidade com o art. 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. O 

artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 3. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. Com tais considerações, 

percebe-se, no caso vertente, que é de rigor o indeferimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que ausentes os 

requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do 

CPC. Explico. 5. Verifica-se que o requerente pretende seja a parte 

requerida compelida a se abster de efetuar a cobrança relativa às taxas 

condominiais e de limpeza, vencidas e vincendas, além de não proceder 

com a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em 

virtude das supracitadas taxas. 6. Compulsando o conjunto probatório dos 

autos, denota-se que para comprovar suas assertivas, o requerente 

acostou aos autos o contrato de compromisso de compra e venda firmado 

entre as partes e adendo contratual, recibo de pagamento de IPTU, recibo 

de pagamento de taxa de condomínio; relatório do IPTU; Termo de 

Ajustamento de Conduta entabulado pelo primeiro requerido com o 

Ministério Público Estadual; termo de doação da rede de energia elétrica; 

imagens e reportagens sobre o “bairro”. No entanto, referidos documentos 

não são suficientes para caracterizar, de plano, a plausibilidade do direito 

invocado, notadamente quanto ao descumprimento da obrigação pelos 

requeridos. 7. Com isso, se mostra prematuro determinar o cancelamento 

da cobrança da taxa de condomínio e limpeza, uma vez que não há 

demonstração efetiva de que os valores pagos pelo requerente estão 

sendo utilizados para outros fins, sendo imprescindível que seja 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de 

modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível 

vislumbrar o direito da parte. 8. Desse modo, com fundamento no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência. 9. Por conseguinte, designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 10. Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 12. Deverá constar no mandado que, o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 13. Intimem-se, 

sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 14. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 22 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000138-92.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

BANCO BRADESCO S/A ajuizou “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” em 

face ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. A inicial veio instruída com 

os documentos de ID 11307/343/11308780. Em ID 13988746 foi 

determinada a emenda da inicial para juntada de cópia legível do contrato 

entabulado entre as partes, assim como para a comprovação da mora da 

parte, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

sobrevindo manifestação do requerente em ID 14253194/14253348. É o 

relatório. Fundamento e decido: 1. Recebo a emenda da inicial de ID 

14253194/14253348. 2. Pois bem. Sabe-se que nas dívidas garantidas por 

alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para 

pagamento. Contudo, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

condiciona a busca e apreensão do bem dado em garantia à comprovação 

da mora, admitindo que esta se dê via carta registrada, consoante se pode 

inferir do § 2º, do artigo 2º, do referido diploma legal. 2.1. Assim, o simples 

inadimplemento contratual do devedor não é suficiente para que ocorra o 

acolhimento da ação de busca e apreensão, sendo indispensável à 

comprovação da mora. 3. Aliás, insta consignar que a jurisprudência é 

pacificada no sentido de que para a constituição em mora, não é 

necessário provar que a notificação foi pessoalmente recebida pelo 

devedor, bastando que seja enviada ao local mencionado no contrato, com 

a prova de que tenha sido recebido por alguém: “PROCESSUAL CIVIL. 

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO 

ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos 

termos do § 2º do art. 2º do decreto-lei n. 911/69, a mora deve ser 

demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante 

carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. O envio da notificação 

extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que 

alguém a tenha recebido, não atende o disposto no artigo 2º, § 2º, do 

decreto-lei n. 911/69. 4. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, 

quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do 

parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso 

c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o . ” ( T J - D F  2 0 1 7 0 6 1 0 0 0 4 9 0 2  D F 

0000479-13.2017.8.07.0006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 24/01/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 246/256) 4. “In casu”, infere-se que 

a tentativa de notificação pessoal do requerido de ID 11307368, não é 

suficiente para comprovar a mora do requerido, uma vez que o A.R. não 

foi entregue pelo motivo “endereço insuficiente”. 5. Isto posto, insta 

consignar que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

notificação do devedor via edital, somente é válida depois de esgotados 

todos os meios de notificação extrajudicial da parte requerida, o que não é 

o caso em tela, porquanto, embora oportunizada a emenda da inicial, o 

requerente não logrou êxito em demonstrar que foram exauridas as 

tentativas de notificação pessoal do requerido, de modo que não há como 

considerar válida a tentativa de notificação por edital de ID 14253335. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO.A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 
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possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)Sendo a parte devidamente 

intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu 

cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” (Ap 157343/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio 

indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).” (Ap 22328/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) 6. 

Destarte, o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

petição inicial será indeferida quando: “não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321.”, sendo que o indeferimento da inicial dá ensejo à extinção 

do processo sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, 

inciso I, do mesmo diploma legal. 7. Desta feita, diante dessas 

considerações, a ausência da comprovação da mora é causa de extinção 

do processo e, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 8. Eventuais custas 

remanescentes pelo requerente. 9. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 22 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010272-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PERAZZOLI (EXEQUENTE)

JOAO PAULO FANHANI ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA CRISTIANE GUTHIER (EXECUTADO)

CLAUDIO GALVANI MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010272-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CAMILO 

PERAZZOLI EXECUTADO: CLAUDIO GALVANI MOURA, MAGDA 

CRISTIANE GUTHIER Vistos, etc... Citem-se os executados, para que no 

prazo de 15 dias satisfaçam a obrigação, entregando ao exequente, a 

quantidade 17.400 sacas de soja, de 60 Kg cada, a granel, nos termos do 

Contrato de Confissão de Dívida, ID. 16010441, ou independentemente da 

segurança do Juízo, ofereçam embargos no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 914 e seguintes do CPC. Conste do mandado que não sendo 

satisfeita a obrigação e nem depositada a coisa no prazo determinado, 

incidirá multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. Faça constar no 

mandado de citação, ordem de busca e apreensão, cujo cumprimento se 

dará de imediato, se os executados não satisfizerem a obrigação no prazo 

acima determinado. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009556-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

J.MARTINS COMERCIO DE CARNES - ME (EXECUTADO)

JULIANO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009556-88.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VALE 

GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A EXECUTADO: 

J.MARTINS COMERCIO DE CARNES - ME, JULIANO MARTINS Vistos, etc... 

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta dos devedores. Cumpra-se o último despacho. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMERCINO BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001347-67.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: GOMERCINO 

BARBOSA DA SILVA Vistos, etc... O numerário penhorado não garante o 

juízo, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho. 

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005155-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO (ADVOGADO(A))

POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

NARAYANA DE FREITAS FURLANETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TIRLONI (EXECUTADO)

MARCOS REINALDO TIRLONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005155-12.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: POLLI 

FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - ME EXECUTADO: 

RODRIGO TIRLONI, MARCOS REINALDO TIRLONI Vistos, etc... A teor do 

disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta dos devedores. Cumpra-se o último despacho. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010235-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINI (ADVOGADO(A))

ADAIR JOSE DA ROSA PADILHA (REQUERENTE)

LUCIANE SIMIONI PADILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES PANIÇÃO LODI (REQUERIDO)

VOLMAR LODI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010235-54.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANE 

SIMIONI PADILHA, ADAIR JOSE DA ROSA PADILHA REQUERIDO: ALCIDES 
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PANIÇÃO LODI, VOLMAR LODI Vistos, etc... Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a devolução da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009555-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO LIELL (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DA SILVA MAGANHA DOS SANTOS (RÉU)

CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009555-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ERNO 

LIELL RÉU: CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS, MARINALVA DA SILVA 

MAGANHA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de rescisão 

contratual c/c pedido de tutela antecipada c/c reintegração de posse c/c 

perdas e danos que Erno Liell move contra Claudimi Silva dos Santos e 

sua esposa Marinalva da Silva Maganha dos Santos. Aduz o autor que em 

25 de maio de 2018 celebrou um contrato de compra e venda com os 

requeridos, onde vendeu a eles a posse precária de um lote de 330 m² de 

sua propriedade, contendo uma singela residência, situado na rua Cecilia 

Catarina Ludwig, esquina com rua Hebe Camargo, Jardim das Rosas, 

Sinop-MT. Alega que o valor da negociação foi de R$ 60.000,00, “nas 

seguintes condições; R$ 4.000,00 que seria quitado em quatro parcelas 

mensais de R$. 1.000,00, a partir de 10/07/2018 até 10/10/2018; quatro 

parcelas de R$ 12.500,00, com vencimento à partir de 10 de junho de 2018 

até 10 de setembro de 2018; R$ 6.000,00 que seria parcelado, após o 

pagamento das demais parcelas e valores”. Afirma que os requeridos 

tomaram a posse do imóvel logo após a assinatura do contrato e não 

pagaram qualquer valor, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de 

reaver a posse do imóvel em questão. É o relato do necessário. DECIDO. 

Trata o presente feito de ação de rescisão contratual c/c reintegração de 

posse. Como é sabido, a reintegração é consequência da procedência do 

pedido de rescisão. Todavia, dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Compulsando os autos, verifico que o autor é “detentor e 

legítimo possuidor em sua totalidade do imóvel denominado Lote 263, com 

metragem de 73ha (setenta e três hectares), localizado no Assentamento 

da Gleba Mercedes 05, travessão São João” por força do contrato firmado 

com o antigo possuidor em 11.07.2009, doc. ID 15590460, e em razão 

disso, firmou com o requerido o contrato de cessão de direitos ID 

15590459, onde vendeu a ele a posse da fração ideal de 330 m² do imóvel 

em questão. Consta ainda no referido contrato que o requerido se 

comprometeu a pagar R$ 60.000,00 pelo imóvel, mediante uma entrada de 

R$ 4.000,00 dividida em 4 parcelas mensais de R$ 1.000,00, que deveriam 

ser depositadas a partir de 10/07/2018, mais 4 parcelas mensais de R$ 

12.500,00 a partir de 10.06.2018 e uma parcela remanescente de R$ 

6.000,00 a ser paga após a quitação das parcelas anteriores. O 

documento ID 15590455 evidencia que o requerido foi notificado em 

20.08.2018 para que efetuasse o pagamento das prestações atrasadas, 

no entanto ele permaneceu inerte, isto é, nem pagou e nem devolveu o 

imóvel, fato que revela a probabilidade do direito do autor, art. 300 do CPC. 

O perigo de dano resta consubstanciado no fato de que o requerido 

encontra-se morando no imóvel e nada pagou por ele, nem mesmo a 

entrada, o que evidencia que ele não possui condições financeiras de 

honrar o compromisso assumido. A tutela antecipada, como requerida na 

inicial, não acarreta nenhum perigo de irreversibilidade, eis que o imóvel 

será entregue ao requerente mediante termo de depósito, assumindo ele o 

encargo de fiel depositário até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma 

vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido 

de tutela de urgência para reintegrar o requerente na posse do imóvel 

descrito na inicial, mediante termo de depósito. Havendo resistência por 

parte do requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Defiro ao requerente 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico 

inexistirem elementos que desabonem a declaração de hipossuficiência ID 

15590452. Nos termos do art. 1.048, I do CPC, determino a prioridade na 

tramitação dos presentes autos, devendo a Srª Gestora observar o 

provimento que rege a matéria. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 21/11/2018, às 

14:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008678-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

ANDRÉ STUART SANTOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES DA SILVA & HASHIMOTO DA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Comercial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010204-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA 

(REQUERENTE)

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO TRES PALMEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI OAB - 488.682.561-34 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010204-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALPAR 

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA REQUERIDO: 

POSTO TRES PALMEIRAS LTDA - EPP Vistos, etc... Retifique-se a D. R. e 

A, para que conste no polo ativo Auto Posto Três Palmeiras Ltda e no polo 

passivo Valpar Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda. Após, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, 

designo audiência para o dia 11/12/2018 às 15:00 horas. Advirto os 

advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe que “cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”. Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo 
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justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, 

nos termos do art. 455, § 5º do CPC. Comunique-se o Juízo Deprecante. 

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009554-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SERGIO AMBROSIO PREDIGER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO CAMPAGNOLO MARTINS ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009554-84.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SERGIO 

AMBROSIO PREDIGER RÉU: LUIS GUSTAVO CAMPAGNOLO MARTINS 

ROCHA Vistos, etc... Trata-se de “ação de despejo cumulada com 

rescisão de contrato de locação e cobrança de aluguéis e acessórios c/c 

tutela provisória de urgência” ajuizada por Sergio Ambrosio Prediger em 

face de Luiz Gustavo Campagnolo Martins Rocha. Por decisão de ID. 

15690357, o Autor foi intimado para que recolhesse as custas e taxas 

processuais, contudo, requereu a desistência da ação, ID. 15925627. O 

art. 290 do CPC, dispõe que será cancelada a distribuição se a parte 

intimada não realizar o pagamento das custas de ingresso. Pelo exposto, 

indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 321, parágrafo 

único, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via de 

consequência, cancelo a distribuição. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de 

estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010771-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DE GOES KOVALSKI (REQUERENTE)

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010771-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIMAR DE 

GOES KOVALSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Trata-se de “ação 

declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito com pedido de tutela 

de urgência antecipada” ajuizada por Lucimar de Goes Kovalski em face 

da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Por decisão de 

ID. 10297361, a Autora foi intimada para que recolhesse as custas e taxas 

judiciais, contudo, quedou-se inerte, ID. 14796682. Deste modo, intimou-se 

pessoalmente a Autora, por AR, porém, esta, também, quedou-se silente, 

ID. 11724289. O art. 290 do CPC, dispõe que será cancelada a distribuição 

se a parte intimada não realizar o pagamento das custas de ingresso. Pelo 

exposto, indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 321, 

parágrafo único, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via 

de consequência, cancelo a distribuição. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de 

estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009578-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009578-15.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial 

foi endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública local, sendo 

o processo equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara 

Cível local. Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à 

Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002535-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN SANTOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002535-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: GEAN 

SANTOS LIMA Vistos, etc... ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI 

LTDA ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com 

fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra GEAN SANTOS LIMA. A 

liminar foi deferida, ID. 13399116. Antes da citação do Réu e a busca e 

apreensão do bem, a Autora, por petição de ID. 13541713, requereu a 

desistência da ação. Diante disso, homologo por sentença o pedido de 

desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas pela Autora. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o trânsito 

em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011142-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SANTOS DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011142-63.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CHARLES SANTOS DE 

BARROS Vistos, etc... BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911/69, contra CHARLES SANTOS DE BARROS. Antes 

do recebimento da inicial, a Autora, por petição de ID. 13394670 requereu 

a desistência da ação. Diante disso, e considerando que o Réu sequer foi 

citado homologo por sentença o pedido de desistência, julgando extinto o 

processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela Autora. 

Proceda-se o levantamento de eventual restrição determinada por este 

Juízo sobre o objeto desta demanda. Considerando a desistência do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010324-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCOS LEVI BERVIG (REQUERENTE)

GERSON LUIS WERNER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010324-77.2018.8.11.0015. Oficie-se a comarca 

deprecante, para apresentar a procuração conferida ao advogado da 

parte, conforme dispõe o art. 260 do CPC. Assim, cumprida a diligencia e, 

estando presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), 

cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Decorrido o 

prazo, não cumprida as formalidades legais, devolva-se o presente feito 

ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades 

legais, conforme dispõe o art. 267, I do CPC.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010338-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE MORAES SEMPREBOM (REQUERENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA COUTO (REQUERIDO)

celso almeida da silva (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010338-61.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010222-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA ALMEIDA AMARAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010222-55.2018.8.11.0015 Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o comprovante de 

pagamento das guias vinculadas aos autos; bem como, apresentar cópia 

do instrumento procuratório conferido a seu advogado, sob pena de não 

cumprimento da Carta Precatória. Após, se presentes os documentos 

necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010303-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANCA PALLOMA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010303-04.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o protesto do título 

válido, a fim de comprovar a mora , nos termos do artigo 2º, § 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO 

CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO 

DA MEDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora é pressuposto essencial à ação de 

busca e apreensão, a inexistência de sua notificação ou a realização de 

protesto com notificação por edital, sem que sejam esgotados outros 

meios pessoais de ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. 

Nas causas que não houver condenação, os honorários serão fixados 

mediante apreciação equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as 

normas das alíneas a, b e c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se 

faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos 

utilizados com fins de prequestionamento. Inexistentes argumentos 

capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. 

(AgR 55249/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 

11/06/2015). “PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL 

-PROCEDIMENTO PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO 

CORREIO SEM ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - 

REQUISITO ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E 

REGULAR DO PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. "Não houve sequer tentativa de localizar o 

alienante, já que a carta registrada foi devolvida pelo correio em razão de 

não haver entrega domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de 

procura infrutífera, mas apenas ausência de procura, e esta não é uma 

das hipóteses elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta 

os serviços relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. 

Destarte, tal circunstância não autoriza que se dispense a formalidade 

legal, cujo fito é prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a 

subtração do bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente 

cientificado e ter a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, 

assim, retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de 

constituição e desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto 

de extinção ". (TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, 

Data de Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010281-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANDA SHIMINGOSKI BLOSS (AUTOR(A))

LORENO BLOSS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA MARIA BLOSS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010281-43.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 31/01/2019, às 16h30min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 
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audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se pessoalmente o requerente e a 

Defensoria Pública. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009923-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CAPISTRANO DA CUNHA (AUTOR(A))

CLAUDEMIR VOLCEAN RODRIGUES (AUTOR(A))

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009923-78.2018.8.11.0015 Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24/01/2019, às 14h00min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000664-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GOMES DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000664-30.2016.8.11.0015 Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 31/01/2019, às 13h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Expeça-se novo mandado de citação para o endereço 

indicado na exordial. Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. M. (ADVOGADO(A))

D. C. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. C. (ADVOGADO(A))

A. F. D. R. J. (ADVOGADO(A))

A. F. D. R. (ADVOGADO(A))

M. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1001317-61.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $10,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Regulamentação de Visitas]; - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. [Guarda, Regulamentação de Visitas] 

Parte Autora: DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA Parte Ré: MARCELO 

PARIZOTTO Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 

12093601, designo audiência de tentativa de conciliação para realizar-se 

no dia 30 de Novembro de 2018, as 16 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho estes autos para as 

expedições necessárias. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o - CPC (A intimação do autor 

para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). Sinop/MT, 1 de 

outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA FONSECA FLORENTINO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007779-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. (REQUERENTE)

M. B. (REQUERENTE)

T. A. B. (REQUERENTE)

I. D. S. (REQUERENTE)

I. B. (REQUERENTE)

A. B. (REQUERENTE)

L. L. (ADVOGADO(A))

J. B. (REQUERENTE)

I. B. (REQUERENTE)

J. B. (REQUERENTE)

M. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1007779-34.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Intime-se 

a parte interessada para, em 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

fotocópia da certidão de óbito da herdeira falecida, Cleide Bonnvart, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. 2. Após, voltem-me conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 25 de 

setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009208-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. J. P. D. S. (AUTOR(A))

T. D. S. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. K. A. A. P. (RÉU)

M. G. A. P. (RÉU)

L. T. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNA ALVES DE LIMA OAB - 736.527.841-20 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009208-36.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $9,600.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Revisão, Guarda]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. [Alimentos, Revisão, Guarda] Parte Autora: 

AUTOR(A): REGINALDO DE JESUS PEREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

MARRY GABRIELLI ALVES PEREIRA, LURIAN THIUANE ALVES PEREIRA, 

KEVEN KAUAN APARECIDO ALVES PEREIRA REPRESENTANTE: EDNA 

ALVES DE LIMA Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 

15394704, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 

Outubro de 2018, as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07, encaminho estes autos para as expedições 

necessárias. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a 

parte autora conforme artigo 334, § 3o - CPC (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). Sinop/MT, 22 de 

outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA FONSECA FLORENTINO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009072-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL FERREIRA DIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009072-39.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

[Exoneração]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: 

Sim/Não. [Exoneração] Parte Autora: ALBERTO DE SOUZA DIAS Parte Ré: 

GABRIEL FERREIRA DIAS Certifico que, em cumprimento a determinação 

de I.D. 15419581, designo audiência de tentativa de conciliação para 

realizar-se no dia 09 de Novembro de 2018, as 16h30min, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho estes autos 

para as expedições necessárias. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o - CPC (A intimação 

do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). 

Sinop/MT, 22 de outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA FONSECA 

FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006408-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

ESTELAMAR DE QUEIROZ PORTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do 

p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 1 0 0 6 4 0 8 - 3 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$2,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: ESTELAMAR DE QUEIROZ PORTO REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, querendo manifestar-se à respeito da 

contestação apresentada que segue em anexo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,22 de 

outubro de 2018. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 

175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004118-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO RAMOS TOMAS (AUTOR(A))

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

EDUARDO REIS DE MENEZES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004118-81.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): WESLEY FERNANDO RAMOS TOMAS RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009854-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

RITA MUNARO MORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009854-46.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): RITA MUNARO MORO RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009701-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MENDES GOBBO (AUTOR(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009701-13.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ANIZIA MENDES GOBBO RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE 

SINOP, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITEM-SE os 

Requeridos, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-OS que 

dispõem do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219, 

229 e 335 do CPC/2015; IV - Com a (s) contestação (ões), vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015). VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010092-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

ANA ARGENTON SEGATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010092-65.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANA ARGENTON SEGATO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA 

pelos REQUERIDOS a DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 15900711, a qual 

determinou aos Requeridos que disponibilizassem, IMEDIATAMENTE, à 

parte Requerente o procedimento de que necessita, qual seja, 

“ANGIOPLASTIA PARA A COLOCAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concedida em sede de 

antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE a ANÁLISE do PEDIDO de Id. Num. 

16056108 INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR 

do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o 

fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO 

à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

da parte Autora sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – 

Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CP). V – 

Após, ocorrendo novamente o DESCUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL 

pelos Requeridos, insta informar que, deve a parte AUTORA carrear aos 

autos, MAIS 02 (DOIS) ORÇAMENTOS, a fim de que este JUÍZO ESCOLHA 

aquele de MENOR VALOR, pois em que PESE este ser o ÚNICO MEIO 

EFICAZ utilizado para a efetivação da tutela jurisdicional, estamos 

LIDANDO com DINHEIRO PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA quanto ao 

BLOQUEIO para realização de serviços por terceiros. Ressalta-se que, em 

ALTERNATIVA, pode a parte Requerente, trazer aos autos LAUDO 

MÉDICO ATUALIZADO, que descreva se o mesmo encontra-se 

INTERNADO e em qual NOSOCÔMIO, de modo que, assim, ficaria, em 

TESE, dispensado de trazer mais 02 (dois) orçamentos. ADEMAIS, sendo 

o prestador indicado no Id. Num. 15897684 o ÚNICO a REALIZAR o 

PROCEDIMENTO de que necessita o Autor nesta urbe, que o Requerente 

TRAGA aos autos, DECLARAÇÃO de outros dois prestadores indicando a 

IMPOSSIBILIDADE NA REALIZAÇÃO do procedimento. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013339-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (ADVOGADO(A))

ANA PAULA FINGER MASCARELLO (ADVOGADO(A))

NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO(A))

RIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013339-03.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NORTAO TRUCKCENTER 

PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP REQUERIDO: RIQUE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA GISELE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002184-25.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA GISELE LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000749-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

CARLOS ANTONIO MARTINS CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000749-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ANTONIO MARTINS 

CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Tendo em vista o 

descumprimento do acordo firmado com o Exequente, devidamente 

homologado por sentença, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012397-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (ADVOGADO(A))

VINICIUS BECKMANN VAZ DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012397-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VINICIUS BECKMANN VAZ DE 

MIRANDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011447-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SUZANE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY (ADVOGADO(A))

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

ARMANDO MICELI FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011447-47.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA SUZANE NOGUEIRA 

REQUERIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO 

DE JANEIRO LTDA, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 

Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIR BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000899-26.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADEVANIR BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista o descumprimento do acordo firmado com o Exequente, devidamente 

homologado por sentença, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE ZOMER SALGADINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE EDUCADORES DE SINOP LTDA - COOPES 

(REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002377-40.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE ZOMER 

SALGADINHO REQUERIDO: COOPERATIVA DE EDUCADORES DE SINOP 

LTDA - COOPES Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011009-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011009-21.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IGOR ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO 

que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a 

inversão dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE o 

executado (Autor na fase de conhecimento) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado (Autor na fase de conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente (Requerida na fase de conhecimento) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Serve a presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIA EIDILAINE CANDIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001915-83.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIA EIDILAINE CANDIDO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. I - 

Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-93.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

ELIZEU GONCALVES (REQUERENTE)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELADIR LURDES VEIGA DA FONSECA (ADVOGADO(A))

VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND (ADVOGADO(A))

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010197-93.2013.8.11.0015. REQUERENTE: ELIZEU GONCALVES 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007084-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI NEMERSKI (REQUERENTE)

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007084-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIELI NEMERSKI 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. 1. Tendo em vista o descumprimento 

do acordo firmado com o Exequente, devidamente homologado por 

sentença, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007083-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI (ADVOGADO(A))

JESSIKA APARECIDA LARA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007083-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JESSIKA APARECIDA LARA 

CAMPOS REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. 1. Tendo em vista o 

descumprimento do acordo firmado com o Exequente, devidamente 

homologado por sentença, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007082-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI (ADVOGADO(A))
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TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIEL DOS SANTOS PRUINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007082-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL DOS SANTOS 

PRUINELLI REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. 1. Tendo em vista o 

descumprimento do acordo firmado com o Exequente, devidamente 

homologado por sentença, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007081-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MANFRIN (REQUERENTE)

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007081-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO MANFRIN 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. 1. Tendo em vista o descumprimento 

do acordo firmado com o Exequente, devidamente homologado por 

sentença, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005023-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005023-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR SOARES DA COSTA 

REQUERIDO: G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP, SERASA S/A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que foi designada a audiência de 

conciliação. Com efeito, intimo as partes para que compareçam na aludida 

solenidade, marcada para a data de 06/11/2018 17H45min. No mais, em 

relação a requerida G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP deixo de cientificá-la 

acerca da audiência alhures, uma vez que inobstante tenha sido intimado 

o autor para que informasse o seu endereço atualizado, o mesmo se 

manteve inerte. Ademais, determino a intimação do promovente para que, 

no prazo de 05 (cinco dias) informe se há interesse de prosseguimento da 

demanda em face da requerida G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de prosseguimento da 

demanda em seus ulteriores termos, com a consequente exclusão da 

requerida supra citada do polo passivo da ação. Oportunamente, volte-me 

concluso. Às providências SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002632-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO PESSOA BRITO - 

ME REQUERIDO: EDSON ANTONIO DA SILVA Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que a parte promovente pretende a RECONSIDERAÇÃO da 

decisão que, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

declarou extinto o presente feito. Pois bem. Da análise da exposição 

fática, verifico que a parte autora merece o deferimento do pleito alhures, 

eis que não vislumbro óbice algum para determinar o prosseguimento da 

ação, isto porque a sentença proferida não possui caráter terminativo. 

Sem maiores delongas, DEFIRO o prosseguimento dos autos, 

considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95). I - DESIGNE-SE NOVA DATA PARA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado, 

após CITE-SE a parte requerida VIA TELEFONE, nos números indicados 

pelo promovente em ID. 8034577 e INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; II – Caso em que, infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE a 

parte requerente a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção; Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 22 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012128-63.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANE MARIA SANDES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012128-63.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SINOP MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES EIRELI - EPP EXECUTADO: JORDANE MARIA SANDES DE 

SOUSA Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao SPC e 

SERASA, uma vez que, entendo que deverá/poderá a parte diretamente 

realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão somente expedir uma 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já AUTORIZO/DETERMINO a expedição 

da referida certidão, pela Secretaria da Vara, caso seja requerido pela 

exequente. Sem prejuízo do acima exposto, determino a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento. Serve a presente decisão como 

MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO E CARTA 

PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de 
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outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012863-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE MAIL CAPISTRANO WALTRICK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012863-62.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: JEANE MAIL CAPISTRANO 

WALTRICK Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

exequente pretende a RECONSIDERAÇÃO da decisão que, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 

9.099/95 declarou extinto o presente feito. Pois bem. Da análise da 

exposição fática, verifico que a parte exequente merece o deferimento do 

pleito alhures, eis que não vislumbro óbice algum para determinar o 

prosseguimento da ação, isto porque a sentença proferida não possui 

caráter terminativo. Sem maiores delongas, DEFIRO o prosseguimento dos 

autos, considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95). I - Considerando que 

a parte exequente apresentou o título executivo original junto ao Cartório 

deste Juizado, sendo ainda conferido e carimbado pela Srª Gestora, 

CITE-SE a parte devedora, bem como INTIME-SE a parte executada VIA 

TELEFONE, no número indicado pelo exequente em ID. 12471642, 

conforme art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; II – Restando infrutífera a diligência 

alhures, INTIME-SE o executado no endereço fixado em ID. 12471642, 

através de OFICIAL DE JUSTIÇA, devendo ser expedido competente 

mandado de citação e intimação. IIII – Oportunamente concluso. Serve a 

presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011763-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

MARIA CICERA DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011763-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA CICERA DOMINGOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte extrato de consulta ATUALIZADO que demonstre que 

seu nome encontra-se negativado, uma vez que inexiste a data de 

expedição do extrato colacionado em Mov. 15770651, sob pena de 

preclusão; Com o aporte, concluso para deliberação. 2. Sem prejuízo do 

acima exposto, CERTIQUE-SE a secretaria acerca da eventual da 

tempestividade do Recurso Inominado interposto em Mov. 13705943. 3. 

Transcorrido o prazo descrito no item “1”, e cumprido o determinado no 

item “2” da presente decisão, volte-me concluso para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001166-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE FREITAS VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001166-66.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: ANA PAULA DE FREITAS 

VIANA Vistos, etc. Considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o 

pleito autoral, considerando que restaram infrutíferas as demais tentativas 

de citação da parte requerida. À vista disso, DETERMINO: I - DESIGNE-SE 

NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e 

pauta deste Juizado, após CITE-SE a parte requerida VIA TELEFONE, nos 

números indicados pelo promovente em ID. 13088999 e INTIMEM-SE as 

partes para comparecimento, fazendo constar as advertências legais em 

caso de falta injustificada; II – Restando negativa a tentativa por telefone, 

INTIME-SE a parte requerente por OFICIAL DE JUSTIÇA, através do novo 

endereço apresentado nos autos por ID. 13088999; III – Caso em que, 

infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE a parte autora a fim de que, no 

prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção; Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010063-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE BAHIANO MENEZES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LETICIA GABRIELLI BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010063-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDINETE BAHIANO MENEZES 

DOS SANTOS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 

INTIME-SE a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL juntando o comprovante de residência em seu nome, nos termos 

da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo, bem como junte extrato de consulta 

ATUALIZADO que demonstre que seu nome encontra-se negativado; Com 

o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013040-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RUFINO CORDEIRO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013040-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME REQUERIDO: JOSE RUFINO CORDEIRO 

NETO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte promovente 

pretende a RECONSIDERAÇÃO da decisão que, nos termos art. 51, I da Lei 

nº 9.099/95, declarou extinto o presente feito. Pois bem. Da análise da 

exposição fática, verifico que a parte autora merece o deferimento do 

pleito alhures, eis que não vislumbro óbice algum para determinar o 

prosseguimento da ação, isto porque a sentença proferida não possui 

caráter terminativo. Sem maiores delongas, DEFIRO o prosseguimento dos 
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autos, considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95). I - DESIGNE-SE 

NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e 

pauta deste Juizado, após CITE-SE, primeiramente, a parte requerida VIA 

TELEFONE, nos números indicados pelo promovente em ID. 12479617, 

caso tal tentativa reste infrutífera, EXPEÇA-SE carta precatória a cidade 

de Sorriso/MT, no endereço informado no mesmo ID supramencionado, e 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada; II – Caso em que, 

infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE a parte requerente a fim de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena 

de extinção; Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010326-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VICENTE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010326-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINEIA VICENTE DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. I - Intime-se a autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de 

endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação do pleito de tutela; 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011579-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

P. G. DE AGUIAR - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & CAETANO LTDA - ME (EXECUTADO)

DIEGO BARRETO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALCIR PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011579-19.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: P. G. DE AGUIAR - ME 

EXECUTADO: ALCIR PEREIRA DE OLIVEIRA, OLIVEIRA & CAETANO LTDA 

- ME Vistos, etc. I – Em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE acerca 

dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em ID. 12225045, requerendo, ao 

final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após, concluso 

para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009487-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (EXEQUENTE)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JZF TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste nos autos, requerendo o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO LOPES DA CRUZ - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1000857-11.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 13/11/2018 08:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO 

CPF: 032.217.131-85, JESUS MARCIO DE FREITAS CPF: 597.730.221-53, 

ELOISE ALVES PEREIRA CPF: 017.322.491-13, JULIO APARECIDO DA 

SILVA CPF: 650.293.561-34 Endereço do promovente: Nome: JESUS 

MARCIO DE FREITAS Endereço: RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE 

CARVALHO, 3080, - DE 3030 A 3960 - LADO PAR, SETOR INDUSTRIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78557-057 Endereço do promovido: Nome: JUNIO 

LOPES DA CRUZ - EPP Endereço: rua da tapagem, 1105 B, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Sinop, Segunda-feira, 22 de Outubro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011938-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS (ADVOGADO(A))

FELICIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SELSON DALLAGNOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCEU SASSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. A citação é o ato formal pelo qual o Réu é chamado a integrar a 

relação processual, conforme art. 238, NCPC; e, adota como requisito 

necessário à sua eficácia a pessoalidade da citação, nos termos do art. 

242, NCPC, in verbis: Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do 

réu, do executado ou do interessado. Uma vez que a esposa do Réu não 

afirmou possuir poderes para receber citação e, visando resguardar 

nulidades processuais, não se pode considerar citado a parte Requerida 

ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (id nº 8246631). INTIME-SE a 

parte Requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe nos autos 

endereço atualizado da parte Ré requerendo o que de direito. Fornecido 

novo endereço, designe-se nova audiência de conciliação, conforme 

pauta deste juízo e expeça-se a citação; apresentando manifestação 

diversa, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011938-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS (ADVOGADO(A))

FELICIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SELSON DALLAGNOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCEU SASSI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8011938-66.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 
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designada para 12/11/2018 16:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SELSON DALLAGNOL CPF: 

108.993.911-68, DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS CPF: 028.320.551-25, 

FELICIO JOSE DOS SANTOS CPF: 280.103.379-00 Endereço do 

promovente: Nome: SELSON DALLAGNOL Endereço: Rua CAVIUNAS, 

2604, Inexistente, JARDIM MARINGA, SINOP - MT - CEP: 49129-999 

MARCELO PAULO BECKER CPF: 904.205.601-06, JOSE ALCEU SASSI 

CPF: 340.620.760-04 Endereço do promovido: Nome: JOSE ALCEU SASSI 

Endereço: HITLER SANSAO, 830, W, PARQUE DAS MANSOES, TANGARÁ 

DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 Sinop, Segunda-feira, 22 de Outubro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011752-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PAZETTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1011752-31.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 17:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 CPF: 20.667.964/0001-03, LURDES ELIANE DAL 

ZOT CPF: 604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, 

246, - ATÉ 262/263, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 

78557-456 JULIO CEZAR PAZETTO CPF: 751.407.996-34 Endereço do 

promovido: Nome: JULIO CEZAR PAZETTO Endereço: RUA JESUÍTAS, 839, 

- DE 301/302 AO FIM, JARDIM AMÉRICA, SINOP - MT - CEP: 78559-633 

Sinop, Segunda-feira, 22 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013134-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FORTUNA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1013134-59.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 16:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VONEI BARP SERVICOS - EPP 

CPF: 03.484.316/0001-94, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: VONEI BARP SERVICOS - EPP Endereço: 

RUA VALDIR DOERNER, 366, - ATÉ 536/537, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78557-201 FABIO FORTUNA CPF: 030.714.971-48 Endereço do 

promovido: Nome: FABIO FORTUNA Endereço: AVENIDA DAS ITAÚBAS, 

1908, - DE 1186 A 2062 - LADO PAR, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - 

CEP: 78556-090 Sinop, Segunda-feira, 22 de Outubro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007867-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RAMOS FILHO - ME (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1007867-09.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 13/11/2018 09:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. FABIANO PAULO CONSTANTINI 

CPF: 042.236.559-90, JUAREZ RAMOS FILHO - ME CPF: 

13.176.866/0001-08, GABRIELA SEVIGNANI CPF: 072.379.779-03, 

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI CPF: 050.386.649-03 Endereço do 

promovente: Nome: JUAREZ RAMOS FILHO - ME Endereço: RUA JOÃO 

PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, 3374, - DE 3030 A 3960 - LADO PAR, 

SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-057 Endereço do 

promovido: Nome: L. P. ENGENHARIA EIRELI Endereço: RUA DAS 

ORQUÍDEAS, 111, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-010 

Sinop, Segunda-feira, 22 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004274-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FRANCIELI MUCIO BANDO (REQUERENTE)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUCURUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

TONITEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1004274-35.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 17:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA CPF: 024.061.069-50, FRANCIELI MUCIO BANDO CPF: 

036.020.189-03, RAFAEL BARION DE PAULA CPF: 035.724.669-11, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI CPF: 044.896.191-11, RODRIGO DE 

FREITAS SARTORI CPF: 058.915.229-77, GILCENO CALEFFI CPF: 

334.061.549-72 Endereço do promovente: Nome: FRANCIELI MUCIO 

BANDO Endereço: RUA DOS BURITIS, 1330, - DE 977/978 AO FIM, JARDIM 

MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 78556-204 Endereço do promovido: Nome: 

TONITEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA Endereço: RUA SANTOS 

DUMONT, 1544, - ATÉ 1599/1600, ZONA 03, MARINGÁ - PR - CEP: 

87050-100 Nome: TUCURUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - ME 

Endereço: AVENIDA HERVAL, 1392, - DE 1119/1120 AO FIM, ZONA 07, 

MARINGÁ - PR - CEP: 87030-090 Sinop, Segunda-feira, 22 de Outubro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012845-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

ALCINDO DUTRA (EXEQUENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA GABRIELA MELO - ME (EXECUTADO)

MARIA GABRIELA MELO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009445-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE JESUS SILVA CORDOBE (REQUERENTE)

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013156-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELOIR DANIEL CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000352-54.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELOIR DANIEL CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. Concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para juntada de ENDEREÇO ATUALIZADO DO 

REQUERIDO, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 2. 

Com a juntada do endereço, designe-se nova data para audiência e 

CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo constar 

as advertências legais. Transcorrido o prazo sem manifestação da autora, 

certifique-se e façam os autos conclusos para sentença extintiva. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013487-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO JOSE DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010603-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VIEIRA SOARES (EXEQUENTE)

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

X S ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003085-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. C. (ADVOGADO(A))

E. A. F. D. M. (ADVOGADO(A))

M. Y. B. S. (ADVOGADO(A))

T. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. A. (RÉU)

R. B. P. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003085-61.2018.8.11.0002. VISTOS etc. À 

impugnação pela parte autora, que deverá apresentar ainda cópia de sua 

declaração de imposto de renda e carteira de trabalho. Em seguida, ao 

Ministério Público. Após, conclusos para análise das preliminares 

arguidas. Oficie-se ao empregador do requerido informando acerca do 

valor dos alimentos, conforme v. Acórdão constante do Id. 15631067. Em 

contestação, especificamente no item 3.1, do pedido, o requerido pugnou 

“pelo recebimento da presente contestação, acompanhada da 

documentação anexa, inclusive de mídia de áudio/vídeo que será 

protocolada na secretaria do Juízo respectivo”. O pedido de 

protocolização de “média de áudio/vídeo” na secretaria resta indeferido, 

na medida em que com a instituição do Processo Judicial Eletrônico – PJE, 

todo e qualquer documento ou mídia digital devem ser anexados no 

processo pelo patrono da parte e não pelo Juízo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003085-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. C. (ADVOGADO(A))

E. A. F. D. M. (ADVOGADO(A))

M. Y. B. S. (ADVOGADO(A))

T. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. A. (RÉU)

R. B. P. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003085-61.2018.8.11.0002. VISTOS etc. À 

impugnação pela parte autora, que deverá apresentar ainda cópia de sua 

declaração de imposto de renda e carteira de trabalho. Em seguida, ao 

Ministério Público. Após, conclusos para análise das preliminares 

arguidas. Oficie-se ao empregador do requerido informando acerca do 

valor dos alimentos, conforme v. Acórdão constante do Id. 15631067. Em 

contestação, especificamente no item 3.1, do pedido, o requerido pugnou 

“pelo recebimento da presente contestação, acompanhada da 

documentação anexa, inclusive de mídia de áudio/vídeo que será 

protocolada na secretaria do Juízo respectivo”. O pedido de 

protocolização de “média de áudio/vídeo” na secretaria resta indeferido, 

na medida em que com a instituição do Processo Judicial Eletrônico – PJE, 

todo e qualquer documento ou mídia digital devem ser anexados no 
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processo pelo patrono da parte e não pelo Juízo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003566-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. B. (ADVOGADO(A))

S. A. D. S. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003566-24.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência do despacho de ID 

15952257 e da certidão que designou a audiência de ID 16037294. Várzea 

Grande/MT, 22 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007975-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA (REQUERENTE)

PIERO PAULO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHANY CONCEICAO MENDES REMEDIO (REQUERIDO)

EDERSON AMORIM DE MELO (REQUERIDO)

JHONY AMORIM MELO (REQUERIDO)

ALEKSANDRA CONCEICAO MENDES (REQUERIDO)

WELLINGTON GAMA DE MELO (REQUERIDO)

ANDERSON AMORIM DE MELO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE Nº 1007975-43.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

22 de outubro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004758-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. W. B. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. H. C. L. (ADVOGADO(A))

K. D. D. D. G. (RÉU)

N. P. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

F. E. A. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

F. F. D. S. (TESTEMUNHA)

R. D. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004758-60.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. Providencie-se o 

apensamento/vinculação destes autos ao mencionado - PJE nº. 

1002020-02.2016.8.11.0002. Após, digam as partes e o Ministério Público. 

Em seguida, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003696-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO (ADVOGADO(A))

SERGIO MITSUO TAMURA (ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN FERREIRA DE ARAÚJO (RÉU)

CELY REGINA FRANCA DOS SANTOS QUEIROZ DE MEDEIROS 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1003696-14.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: (xx) À(os) Advogados da 

Autora, para impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 19 de setembro 

de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009037-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. B. G. (ADVOGADO(A))

O. R. D. M. (REQUERENTE)

L. C. S. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009037-21.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ODESIA RODRIGUES DE MELO 

REQUERIDO: VALFREDO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de 

Bens, que move ODESIA RODRIGUES DE MELO, em desfavor de 

VALFREDO DE SOUZA, conforme os termos iniciais. Compulsando os 

autos, constatei que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 319 e 320 do CPC/2015. Explico. Para o reconhecimento da 

união estável há necessidade de se comprovar a inexistência de 

impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, do CC). Portanto, determino 

que a requerente proceda a emenda à inicial, sanando as irregularidades 

mencionadas, acostando aos autos a cópia de sua certidão de nascimento 

ou de casamento – caso já tenha sido casada anteriormente – com 

averbação de divórcio, apresentando, destarte, declarações firmadas por 

3 (três) testemunhas que atestem a convivência e o respectivo período. 

Assinalo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento das 

diligências supramencionadas, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento. Decorrido o termo, concluso. 

Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009037-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. B. G. (ADVOGADO(A))

O. R. D. M. (REQUERENTE)

L. C. S. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009037-21.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ODESIA RODRIGUES DE MELO 

REQUERIDO: VALFREDO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de 

Bens, que move ODESIA RODRIGUES DE MELO, em desfavor de 

VALFREDO DE SOUZA, conforme os termos iniciais. Compulsando os 

autos, constatei que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 319 e 320 do CPC/2015. Explico. Para o reconhecimento da 

união estável há necessidade de se comprovar a inexistência de 

impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, do CC). Portanto, determino 

que a requerente proceda a emenda à inicial, sanando as irregularidades 

mencionadas, acostando aos autos a cópia de sua certidão de nascimento 

ou de casamento – caso já tenha sido casada anteriormente – com 

averbação de divórcio, apresentando, destarte, declarações firmadas por 

3 (três) testemunhas que atestem a convivência e o respectivo período. 

Assinalo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento das 

diligências supramencionadas, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento. Decorrido o termo, concluso. 

Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003098-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

JANDERSON DA FONSECA LIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.M. CLINICA MEDICA LTDA (RÉU)

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI (ADVOGADO(A))

NATALY DE SOUSA DIAS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação as contestações apresentadas, quais sejam, ID n. 

14555035/seguintes de 03/08/2018 e ID n. 15997411/seguintes de 

17/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006911-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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

 

CERTIFICO e dou fé que a contestação ID n. 15981710/seguintes é 

tempestiva. Outrossim, procedo a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para, querendo, apresentar impugnação a mencionada 

contestação, no prazo de dez (10) dias.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006967-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA (ADVOGADO(A))

CELSO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE SOUZA MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006967-31.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CELSO JOSE DOS SANTOS RÉU: GENIVALDO DE SOUZA 

MACHADO Vistos... Concedida tutela antecipada para depósito dos 

valores em 24.08.2018, referente à caução e até o momento a autora 

assim não providenciou, sendo infrutíferas as intimações pela imprensa 

oficial e pessoal, conforme certificado de Id n. 16020688. Verifico que 

autor Informa na Id nº 15802064, na data de 03/10/2018, foi informado pela 

parte ré a devolução do imóvel objeto do presente despejo, tendo sido as 

chaves entregue. Assim, revogo a tutela de ID. nº. 14833023 e determino 

o cumprimento da parte final da referida decisão, analisando ainda que 

não foi possível a citação dentro do prazo pra realização da audiência de 

conciliação, redesigno a audiência de conciliação para o dia 30/01/2019 às 

18:00, expedindo-se o necessário à citação da parte ré. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005911-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLAUCIA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005911-94.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: GLAUCIA DO CARMO SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Conforme certidão de ( Id nº. 15703667). 

Intime-se o autor para apresentar novo endereço do réu no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial conforme artigo (CPC, 

321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002614-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAETANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UMBELINA GUIMARAES DE SOUZA OAB - 242.007.601-00 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Certifico que a 

contestação e a impugnação foram anexada tempestivamente, Impulsiono 

para a intimação das partes sob as provas que pretendem produzir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009168-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORETILDES FLORENTINO RODRIGUES (AUTOR(A))

ADRIANO DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME (RÉU)

TADEU BORDIN AGOSTINETO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009168-93.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ORETILDES FLORENTINO RODRIGUES RÉU: TADEU BORDIN 

AGOSTINETO, REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 

- ME Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

12/12/2018, às 09:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002956-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))
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TIAGO BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002956-90.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): TIAGO BUENO DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Trata-se de pedido de revisão 

dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela ré. Em que 

pese a irresignação da parte requerida quanto ao valor indicado pelo Sr. 

Perito de R$ 2.428,94, entendo que este remunera condignamente o 

profissional, que tem por mister averiguar a existência ou não de 

irregularidade no padrão de energia. Convém destacar, que a realização 

da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho de engenheiro 

elétrico para apurar eventual problema no recebimento de energia elétrica 

mediante avaliação minuciosa do padrão e medidor, entre outras 

providencias a fim de detectar ou não problemas na UC da parte autora. 

Note-se ainda, que no que concerne ao valor dos honorários periciais 

fixados, é cediço que não existe no ordenamento jurídico pátrio critérios 

objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um 

arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da 

razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa 

remuneração ao perito, condizente com o trabalho a ser desempenhado. 

Dessa forma, vislumbro que o montante outrora imposto está condizente 

com a realidade dos serviços a serem prestados pelo perito, cumprindo 

com a finalidade de remunerar com dignidade o trabalho do profissional, 

sem que acarrete enriquecimento ilícito do profissional técnico. Ainda, 

entendo que o pedido de reconsideração não suspende o prazo para a 

apresentação de recurso próprio, estando inclusive o prazo, já decorrido. 

No mais, determino a intimação da parte requerida, para que no prazo de 

cinco dias, providencie o depósito dos honorários periciais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005314-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL (ADVOGADO(A))

THIAGO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005314-28.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: THIAGO JOSE FERREIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos... Devolvo os autos ao Cartório para que aguarde a 

devolução dos AR de citação dos réus. Não havendo resposta em 20 

dias, certifique-se. Após, ao autor para manifestação. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006574-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DIAS DE OLIVEIRA NILO (REQUERENTE)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ALVES NILO (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006574-43.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: VALDIRENE DIAS DE OLIVEIRA NILO INTERESSADO: ELIAS 

ALVES NILO Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO 

EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e 

Sucessões dessa Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído, nos termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009511-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (EXEQUENTE)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA PATRICIA DOS ANJOS CALIXTO OAB - 053.866.371-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PHELIPP GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009511-89.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ALICE CALIXTO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: VITORIA 

PATRICIA DOS ANJOS CALIXTO EXECUTADO: PHELIPP GONCALVES DE 

OLIVEIRA Vistos... Em se tratando de Ação de Execução de Alimentos, 

necessário se faz o encaminhamento dos autos ao juízo competente. 

Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma 

das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o processo 

deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009444-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTILIO LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009444-27.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO REQUERIDO: ORTILIO 

LEMES DE SOUZA Vistos... Para que seja deferida a assistência judiciária, 

não basta a simples declaração da parte de que não se encontra em 

condições econômicas para pagar as custas do processo e os honorários 

do advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Deve, para 

tanto, comprovar a real necessidade da concessão do benefício, 

conforme disposição do artigo 5º, inciso LXXVI, da Constituição Federal, 

segundo o qual "O Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos". Nesse sentido, verifico que o 

autor não juntou nenhum documento que comprovasse a falta de recursos 

que os impossibilitasse de arcar com as custas processuais. Entende 

sobre o assunto a jurisprudência; AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS. EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL E IDÔNEA. INATIVIDADE DA 

EMPRESA. AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO. Para que a pessoa jurídica obtenha o amparo da assistência 

judiciária mister a demonstração cabal e idônea da insuficiência financeira 

que justifique a concessão do benefício. Sem prova nos autos da 

insuficiência financeira da parte requerente, não é possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sendo de ressaltar que a mera 

inatividade da empresa não lhe gera o benefício. (TJ¬MG ¬ AI: 

10024113165161002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

27/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/03/2014). DESSA FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009497-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELIAS MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))
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HILDA MAGALHAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARUCIA CORREA MEYER (RÉU)

FERNANDO CORREA MEYER (RÉU)

MARCIA XAVIER DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009497-08.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELIAS MORAES DE SOUZA, HILDA MAGALHAES DE SOUZA 

RÉU: FERNANDO CORREA MEYER, MARCIA XAVIER DA SILVA, MARUCIA 

CORREA MEYER Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que 

não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se 

comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003339-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003339-05.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA CLARICE DE ARRUDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Por não verificar a 

impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Delimito que a prova deverá versar sobre a validade 

da cobrança da fatura referente ao mês de junho de 2016. Já intimadas as 

partes as partes para indicar provas, a parte autora manifestou pela prova 

documental e oitiva de testemunhas, sendo pelo ré o julgamento 

antecipado. Assim, defiro as provas e para colheita da prova oral, 

oportunidade em que também tomarei os depoimentos das partes como 

prova do juízo, designo audiência de instrução e julgamento para 

04/12/2018, às 16:00 horas. Consigno que, as partes deverão no prazo de 

15 dias, juntar rol de testemunhas, sob pena de não serem intimadas e 

ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 4º). Consigno que, por ser a parte 

autora representada pela Defensoria Pública, as intimações devem ser 

feitas pessoalmente pelo juízo (CPC, art. 455, §º 4, IV) devendo a Sr. 

Gestora providenciar o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007920-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE TOMAZI (REQUERENTE)

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN (ADVOGADO(A))

ILDO BOTTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS GOMES (REQUERIDO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007920-92.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADAIR JOSE TOMAZI, ILDO BOTTON REQUERIDO: EDISON 

MARTINS GOMES Vistos... Tendo em vista o teor da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça de Id. nº 16001844 - Pág. 1, acostada aos autos, dando conta 

da não localização da testemunha PEDRO PEREIRA DE SOUZA nesta 

Comarca, a audiência ficou prejudicada. Ainda, em análise ao pedido e 

documentação de Id. nº 16021095, 16021096, 16021097, 16021102, 

16021104, 16021107, 16021140, entendo que tais alegações merecem 

prosperar, visto que, a testemunha arrolada é pai do advogado da parte 

embargada Dr. Diogo Luiz Biondo de Souza, o que prejudica seu 

depoimento como testemunha, em aplicação ao art. 447, § 2º I, do CPC. 

Mediante tais fatos, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009526-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TELES DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO BRASIL RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009526-58.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CLAUDIA TELES DOURADO REQUERIDO: ORLANDO 

BRASIL RIBEIRO Vistos... Em se tratando de Ação de Execução de 

Alimentos, necessário se faz o encaminhamento dos autos ao juízo 

competente. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em 

favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para 

onde o processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009466-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

AIDE RAIMUNDO DA PAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZELIA PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009466-85.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): AIDE RAIMUNDO DA PAZ RÉU: MARIA ZELIA PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que não se 

discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova 

o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação; 

Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a expedição de 

edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. 

Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem 

como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à 

pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009485-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOADSON UNTAR DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LUZIA SEBASTIANA DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA (RÉU)

E. C. D. A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009485-91.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUZIA SEBASTIANA DO CARMO, JOADSON UNTAR DA 

SILVA RÉU: EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA, EDVIRGES CRISOSTOMO 
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DE ALMEIDA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que não se 

discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova 

o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação; 

Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a expedição de 

edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. 

Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem 

como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à 

pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009523-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE ALVES RIBEIRO DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009523-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IRMAOS DOMINGOS LTDA RÉU: LUCIANE ALVES RIBEIRO DE 

BARROS Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009524-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DUARTE PAVAN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009524-88.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IRMAOS DOMINGOS LTDA RÉU: JULIANA DUARTE PAVAN - 

ME Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009460-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO PARANHOS DA SILVA (AUTOR(A))

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009460-78.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): FLORENCIO PARANHOS DA SILVA RÉU: INSS Vistos... Em se 

tratando de ação movida em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a incompetência deste juízo, 

eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – 

caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste 

modo, este juízo é incompetente para o processamento e julgamento da 

lide, em vista da existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA 

FAZENDA PÚBLICA, a quem compete processar e julgar causas cíveis em 

que intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os 

municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 

62, § 1º, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009555-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA (AUTOR(A))

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009555-11.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA RÉU: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Em se tratando 

de ação movida em desfavor de MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, há que 

se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 

dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009556-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANE NOGUEIRA ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO SIMAO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009556-93.2018.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEBASTIANE NOGUEIRA ARRUDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, há que se conhecer 

a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, 

cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 

64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 271 de 316



Processo Número: 1009329-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (AUTOR(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009329-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA RÉU: 

CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos... Trata-se de 

Ação Monitória com Pedido Cautelar de Arresto onde o autor aponta ser 

credor da empresa requerida na importância de R$ 64.626,00 (sessenta e 

quatro mil seiscentos e vinte e seis reais), referente à venda de 

mercadorias. Alega que a requerida não vem cumprindo com as 

obrigações assumidas perante si, ao que teme ver frustrada sua 

pretensão futura de receber o crédito. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Denoto da análise dos autos a liquidez e exigibilidade da dívida, 

consubstanciando na juntada dos documentos sob a Id. nº 15915839, 

15916091, 15916092, 15916094, 15916095, 15916097, 15916099, 

15916101, 15916102, 15916103, 15916104, 15916105, 15916106, 

15916107, 15916108, 15916109, 15916110, 15916111, 15916114, 

15916115, 15916116, que demonstram a probabilidade do direito, primeiro 

requisito autorizador da medida. Com relação ao segundo requisito, perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico de relance o 

receio do requerente em que o recebimento de seu crédito reste frustrado, 

provocando-lhe prejuízos de maior monta e irreversibilidade, bem como, o 

temor jurídico iminente caso a medida venha a ser concedida somente em 

decisão final. Assim, nos termos do art. 300, DEFIRO A TUTELA 

CAUTELAR DE ARRESTO (art. 301, CPC), devendo ser expedido o 

respectivo mandado, devendo o Sr. Oficial arrestar quantos bens 

necessários até o montante da dívida. Condiciono a concessão da media 

cautelar de urgência à juntada de caução real ou fidejussória idônea nos 

termos do art. 300, §1º no mesmo valor buscado. Nos termos do Novo 

CPC, Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem 

como, o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao 

valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003596-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ROSSETTO TREVISOL (AUTOR(A))

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003596-93.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): GIOVANI ROSSETTO TREVISOL RÉU: CARLOS HENRIQUE 

MACHADO Vistos... Conforme se verifica da certidão retro, verifico que as 

tentativas de citação que resultaram infrutíferas, em virtude da ausência 

do requerido. Com efeito, autorizo a expedição de novo mandado, 

objetivando nova diligência para citação, conforme requerido na Id. 

15155185. Entretanto, verificando o Sr. Oficial de Justiça que, após ter 

procurado a parte requerida por três vezes no endereço indicado, sem a 

encontrar e havendo suspeita de ocultação, fica autorizado a proceder à 

citação por hora certa, na forma dos arts. 252 e 253, ambos do novo CPC, 

mediante complementação de diligência, se necessário. Realizada a 

citação por hora certa a Escrivania deverá atender o disposto no artigo 

254, do novo CPC. Designo audiência para tentativa de conciliação para o 

dia 12/12/2018, às 09:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009232-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. S. (REQUERENTE)

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009232-06.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GUILHERME FIGUEIREDO DA SILVA REQUERIDO: 

CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 12/12/2018, às 10:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

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

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009285-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO RIO SUL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009285-84.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SUPERMERCADO RIO SUL LTDA RÉU: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos... Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 12/12/2018, às 

10:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

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

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 
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334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009286-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MONICA CONCEICAO MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009286-69.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MONICA CONCEICAO MARQUES RÉU: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede 

de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em 

órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, 

recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos 

e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento indicado 

à Id. nº 15894702 - Pág. 3, referente ao contrato nº 16149182441, deu-se 

por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. nº 

15894702 - Pág. 3), referente ao contrato nº 16149182441, no valor de R$ 

535,16, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), pelo prazo de 30 dias. Diante do interesse da 

parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

12/12/2018, às 11:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004229-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004229-70.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BANCO DA AMAZONIA SA RÉU: MAXVINIL TINTAS E 

VERNIZES SA Vistos... Em que pese tratar-se de obrigação de fazer 

proposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A em desfavor REI DAS TINTAS 

S.A. (ANTIGA MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A, requerendo em sede de 

tutela antecipada a apresentação das informações periódicas financeiras, 

recebo-o na forma do art. 300 do CPC. São requisitos para a concessão 

das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. Nesse sentido, e em leitura do Art. 21 da Lei 

8.167 de 16 de janeiro de 1991 que estabelece: Art. 21. As empresas 

beneficiárias dos recursos dos fundos ficam obrigadas, em cada 

exercício, a remeter à Comissão de Valores Mobiliários e aos bancos 

operadores dos respectivos fundos cópias das demonstrações 

financeiras devidamente auditadas por auditores independentes. Nesse 

sentido, vejo estarem demonstrados os requisitos necessários, portanto, 

defiro o pedido de liminar, para determinar que o réu, no prazo 15 dias, 

promova a exibição dos seguintes itens: 1.1) Demonstrações financeiras 

dos exercícios de 2015 a 2017, arquivadas na Junta Comercial e Publicada 

no Diário Oficial; 1.2) Relatório dos Auditores Independentes referente às 

demonstrações financeiras acima solicitadas, conforme art. 21 da Lei 

8.167/91; 1.3) Ata das Assembleias Gerais que aprovaram a 

Demonstração Financeira dos exercícios de 2015 a 2017 e elegeu a atual 

Diretoria e Conselhos (de Administração e Fiscal), arquivadas na Junta 

Comercial e publicada no Diário Oficial; 1.4) - Ata da Assembleia que 

deliberou sobre a última alteração do capital social; 1.5) Composição do 

Capital Social em 31/12/2017 (autorizado/subscrito/integralizado), em valor 

monetário e em quantidade de ações (por classe de ações), devidamente 

assinado pelos representantes legais da empresa; 1.6) Composição do 

Controle Acionário com data atual, devidamente assinado pelos 

representantes legais da empresa; 1.7) Estatuto social atualizado; 1.8) 

Valor e base de cálculo dos dividendos devidos ao FINAM, referente aos 

três últimos exercícios, bem como a data prevista para o respectivo 

pagamento, caso tenha ocorrido a distribuição; 1.9) Atualização cadastral 

da empresa e dos administradores. Havendo procurador, além da 

atualização cadastral, enviar, também, a procuração original ou cópia 

autenticada em cartório, devidamente assinada pelos representantes 

legais da empresa; 1.10) Demonstrativo da Evolução das Ações do FINAM 

(em quantidade de ações e em valor), incluindo bonificações, 

agrupamentos, transferências de ações do art. 9º ou negociadas em 

Leilão; 1.11) Documento informando se as ações da empresa possuem ou 

não valor nominal, e o respectivo valor, se for o caso; 1.12) Comprovação 

de registro atualizado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (não se 
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aplica as empresas que só possuem art. 9º); 1.13) A comprovação citada 

no item 1.12 está dispensada no caso do acionista controlador da 

beneficiária apresentar proposta para compra das ações que estão sob a 

titularidade do FINAM; 1.14) No caso de atividades operacionais 

paralisadas, inativas ou desativadas, enviar, cópia das três últimas 

declarações enviadas à Receita Federal do Brasil que comprove a 

situação e notas explicativas dos três últimos balanços onde constem os 

relatos da situação da empresa; Sob pena de multa diária, que arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil) reais. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 12/12/2018, às 

11:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

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

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009357-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LERO SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009357-71.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE LERO SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULDA 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com Pedido de 

Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC e a retirada do 

seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de 

dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/236827-2 e que o requerido interrompeu o fornecimento de 

energia elétrica do autor, mesmo estados todas as faturas adimplentes, 

conforme declaração juntada à Id. nº 15929032 - Pág. 1, comprovando o 

primeiro requisito autorizador da medida. Ademais, tratando-se de serviço 

essencial, tem-se que o mesmo não pode ser interrompido, vez que a 

concessionária de serviço público tem outros meios para receber seus 

créditos, não podendo se utilizar de meios coativos, como o corte do 

fornecimento, para compelir o consumidor a pagar pela prestação do 

serviço público. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual está demonstrado no corte de 

fornecimento de energia elétrica, que é tido como essencial, sendo, 

portanto, indispensável e sujeito ao princípio da continuidade da sua 

prestação, configurando segundo requisito autorizador da medida. DIANTE 

DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR Que a concessionária ré promova o imediato 

reestabelecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 

6/236827-2, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 30/01/2019, às 09:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000516-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA MARIA JOSE DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

marilei da silva (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000516-24.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALQUIRIA MARIA JOSE DE ARRUDA SILVA RÉU: MARILEI 

DA SILVA Vistos... Por verificar que a parte ré ainda não foi citada, 

determino a intimação da parte autora, para que informe novo endereço. 

Para tanto, nos termos do art. 334 do CPC, designo nova audiência de 

conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 10:00 horas. Expeça-se o 

necessário com urgência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000215-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ADRIELSON JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000215-43.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADRIELSON JESUS DA SILVA RÉU: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Vistos etc. Diante do petitório acostado no Id. 

13011424, redesigno audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro 

de 2018, às 17h20min. Intime-se e cumpra-se, de acordo com a decisão 

destacada no Id. 11385548. Várzea Grande, 24 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007918-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES (ADVOGADO(A))

VILMAR BARBOSA DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007918-25.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VILMAR BARBOSA DE MATOS RÉU: ENERGISA MATO 

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

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta por VILMAR BARBOSA DE MATOS em desfavor de CEMAT - 

Centrais Elétricas Mato-grossense S.A - ENERGISA. Aduz que, é cliente 

da requerida com a unidade consumidora número 6/248892-2 e, no dia 19 

de dezembro de 2017, recebeu carta ao cliente informando que a 

inspeção realizada na sua unidade constatou a existência de 

anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. 

Posteriormente recebeu uma fatura no valor de R$2.381,30 (dois mil 

oitocentos e um reais e trinta centavos) referente a 3.556Kh, faturados a 

título de recuperação. Afirma que entrou em contato com a requerida, a 

qual informou que se não efetuasse o pagamento a unidade consumidora 

teria o fornecimento de energia suspenso. Assim, sentindo-se coagido 

com a ameaça de ter suspenso o fornecimento de energia, assinou Termo 

de Confissão de Dívida, o parcelou o débito que entende indevido, sendo 

uma entrada de R$399,00 e o restante em 18 parcelas de R$137,74, 

debitadas mensalmente na fatura de consumo. Ainda a requerida 

encaminhou seu nome para ao SPC e Serasa. Assim, requer a concessão 

de tutela antecipada para determinar que a ré não interrompa o 

fornecimento de energia elétrica, em razão da fatura de dezembro de 

2017, no valor de R$2.381,80; proceda a exclusão do seu nome do 

SPC/SERASA, e que se abstenha de efetuar o lançamento das parcelas 

no valor de R$137,74, nas faturas de energia referente ao parcelamento 

do débito em discussão. Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. Determinada a emenda à inicial, o 

autor apresentou a petição de id. 15211939. E os autos retornaram 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente recebo a 

emenda à inicial. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Da apreciação dos autos, verifica-se que os pedidos 

formulados a título de tutela de urgência merecem parcial acolhimento. No 

caso, não restaram evidentes os requisitos supramencionados com 

relação aos pedidos para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica, bem como de efetuar o lançamento das 

parcelas decorrentes da assinatura do contrato de confissão de dívida. 

Primeiro, porque só se anula o ato jurídico por coação, se irresistível e, no 

caso não restou devidamente demonstrado que o autor foi coagido a 

assinar o termo de confissão de dívida. Anote-se que, embora o autor 

afirme que assinou o termo de confissão de dívida porque se sentiu 

ameaçado com o corte de energia, serviço essencial, referido fato não 

restou sumariamente demonstrado, de modo que, até prova em contrário, 

deve se ter em conta o princípio do pacta sunt servanda. Saliento que o 

convencimento firmado neste estágio inicial do feito será devidamente 

confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha 

processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa. De outro 

norte, merece acolhimento o pedido para determinar que a requerida 

proceda a exclusão do nome do requerente dos cadastros de 

inadimplentes. A probabilidade do direito evidencia-se na documentação 

juntada aos autos, a qual demonstra que houve uma renegociação da 

dívida que vêm sendo adimplida mensalmente pelo requerente, de modo 

que não se justifica a manutenção do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

evidencia-se no fato de que é incontestável os efeitos danosos de ter o 

nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou 

ter este abalado, é algo quase impossível. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não 

reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do 

contrato. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a 

mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO em PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a empresa ré retire o nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito em decorrência do débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, até a solução do presente litigio, sob pena de multa diária 

de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa. Cite-se/intime-se a 

parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 13 de dezembro de 2018, 

às 15horas, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada 

no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, 

defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a 

relação consumerista e a hipossuficiência do autor em relação à ré. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 17 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003976-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA ERIKA DE MORAES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003976-19.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): SAMARA ERIKA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário a audiência de conciliação restou prejudicada em razão 

da ausência da parte autora (id. 10248287). De tal modo, tendo em vista 

que a autora apenas a informou na impugnação que por motivos alheios à 

sua vontade não compareceu à audiência, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível para não ter comparecido ao ato, com fulcro art. 334, 

§8º, do CPC, comino o pagamento de multa equivalente a 1% (um por 

cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso. Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a 

secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. Cumpre 

esclarecer que, o fato do advogado constituído pela parte autora 

comparecer na audiência não supre a sua ausência, posto que sua 

presença era indispensável para a realização da avalição médica de modo 

a possibilitar a realização de acordo no mutirão. De outro norte, em que 

pese a autora informar seu interesse na realização de nova audiência, é 

cediço que os mutirões no Centro Judiciário, onde eram realizadas as 

avaliações médicas que possibilitavam a apresentação de proposta de 
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acordo por parte da requerida, não estão sendo realizados. Destarte, 

considerando que a requerida considera a realização de perícia 

indispensável para a constatação do grau da lesão sofrida pela vítima e 

eventual apresentação de proposta de acordo, deixo de designar nova 

audiência de conciliação, posto que certamente seria infrutífera e apenas 

retardaria o andamento processual. Dito isso, passo ao saneamento do 

feito I – Alteração do polo passivo da lide. Da necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. 

Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do 

seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. 

Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o 

atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como a 

padronização e controle de informações. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – 

Da prescrição Trienal – Aplicação do Código Civil de 2002. Alega que, 

parte autora perdeu o direito de cobrar toda e qualquer indenização 

decorrente do suposto acidente automobilístico ocorrido em 18.05.2014, 

pois o presente feito foi distribuído apenas em 29.05.2017, após o decurso 

de 3(três) anos da ocasião que sofreu lesões irreversíveis. Assim, pleiteia 

a extinção do feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso 

II, do CPC. É cediço que, a pretensão ao recebimento de indenização 

decorrente de seguro obrigatório DPVAT segue o prazo específico de três 

anos previsto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do CC/2002, consoante Súmula 

405 do STJ. Ainda, nos termos da Súmula 278 do STJ “O termo inicial do 

prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado 

teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.” Destarte, o termo inicial 

do prazo prescricional do seguro DPVAT inicia-se na data em que o 

segurado toma ciência inequívoca da invalidade permanente como efeito 

do sinistro, o que costuma ser constatada apenas após avaliação médica 

técnica/pericial. No caso, conquanto a autora tenha sofrido o acidente em 

maio de 2014, não há nada nos autos que indique que teve ciência da sua 

incapacidade naquela data ou em data próxima, de modo que inexistindo 

evidencia de quando iniciou-se o prazo prescricional, não se pode afirmar 

que este expirou. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de justiça: “APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

- ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADA - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA - MÉRITO 

- INDENIZAÇÃO - TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - PAGAMENTO 

A MENOR - POSSIBILIDADE - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA LIQUIDAÇÃO 

DO SINISTRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial do 

prazo prescricional, cuidando-se de seguro DPVAT, corresponde à data 

em que o segurado toma ciência inequívoca da invalidade permanente 

como efeito do sinistro. O seguro DPVAT é devido com a simples prova do 

acidente, somada ao laudo que comprove a incapacidade da vítima. Se há 

provas contundentes que apontam a invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo, desnecessária é a apresentação de laudo do IML 

para o pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório 

(DPVAT). Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade. (Ap 62195/2011, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/01/2012, 

Publicado no DJE 01/02/2012) (destaquei). De outro norte, ainda que se 

considere que a autora teve ciência da sua incapacidade logo após o 

acidente, no caso, ela protocolou requerimento administrativo junto à 

requerida em 24, de março de 2017 (id. 7789180), quando não havia 

expirado o prazo prescricional, ocorrendo a suspensão do prazo 

prescricional, nos termos da Súmula n. 229, do STJ, in verbis: “O pedido 

do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de 

prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” Logo, afasto a 

preliminar de prescrição. III – Da inépcia da inicial - Da necessidade de 

realização de pedido administrativo anterior – da falta de interesse se agir 

– Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. Argumenta a 

requerida que a parte demandante não requereu administrativamente a 

indenização ora pleiteada, de forma que não havia necessidade alguma do 

ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o convênio paga 

criteriosamente todas as coberturas devidas aos beneficiários, bastando 

a apresentação da documentação necessária. Assim, sustenta que não 

estão presentes o binômio necessidade/adequação, motivo pelo qual 

requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois a existência do 

litigio constitui condição lógica da ação. Sem razão da demandada, posto 

que a parte autora juntou comprovante de ter protocolado pedido 

administrativo (id. 7789180). Ademais, no caso a requerida apresentou 

contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela 

resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo 

como ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua localização e 

repercussão. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 2018, 

às 16horas, a ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de 

Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, 

com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) O periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso 

afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento 

orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, 

qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou 

residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os quesitos da requerida 

encontram-se no id. 10108359 - Pág. 18. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a 
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observação anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado 

de intimação pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005557-69.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RAIMUNDO DA MATA GARCIA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e a 

autora impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 9135218). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. Sustenta que o requerimento administrativo juntado pela autora 

não demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em 

vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 

afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja 

juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005514-35.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VITOR HUGO RODRIGUES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e a 

autora impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 
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uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 10457717). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. Sustenta que o requerimento administrativo juntado pela autora 

não demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em 

vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 

afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja 

juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005514-69.2016.8.11.0002. 

NUNCIANTE: LAECIO LUCAS LINHARES NUNCIADO: ADRIANA DE TAL 

Vistos. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito 

na realização de acordo. Na oportunidade, o advogado da parte autora 

pugnou pela juntada do laudo médico. A requerida apresentou 

contestação, suscitando preliminares, e a autora impugnação à 

contestação. De tal modo, passo ao saneamento do feito. A requerida 

suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo passivo da lide. 

Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. Em que pese 

os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar referida 

preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO 

DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras 

que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância 

com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a respectiva 

proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à época do 

sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor do seu 

patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 10457717). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 
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caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. Sustenta que o requerimento administrativo juntado pela autora 

não demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em 

vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 

afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja 

juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005574-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DANIEL LUCAS MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado do autor pugnou pela juntada do laudo pericial 

realizado. A requerida apresentou contestação e a parte autora 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I – 

Da inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo. Sustenta a requerida 

que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II - 

Da ausência de comprovação de entrega da documentação. Aduz que, a 

fim de justificar o seu pedido a autora junta petição com o protocolo de 

recebimento, contudo não comprovou que juntou os documento 

necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja a 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Isso porque, o autor comprovou ter 

realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a ela comprovar que o requerente não juntou os documentos 

necessários à regulação do sinistro, alistando-os. Ademais, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. III – Da ausência de requerimento 

Administrativo, falta de interesse de agir. Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a seguradora 

não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão a 

demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 9139567). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. IV - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida 

pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, sua localização e repercussão. Defiro o 

requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. 

Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse 

na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004189-25.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDREA JENEFFER DE CAMPOS OLIVEIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. 

Na oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada da 

avaliação médica realizada. A requerida apresentou contestação e o autor 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I - 

Alteração do polo passivo da lide para a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. No mais, não 

sendo acolhida a preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do 

polo passivo da ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência 

S/A é quem faz parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não 

a Itaí Seguros S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela 

requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos 

tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida 

contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, nos 

termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. (...)(Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que existem 

diversos pontos de atendimento espalhado pelo país, para atendimento em 

casos de sinistro, não sendo justificável o beneficiário deixar de 

apresentar o requerimento administrativo para promover diretamente a 

ação judicial, o que onera, desnecessariamente a máquina judicial. Informa 

que o STF, recentemente, externou o posicionamento de 

imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, o que deve se estender ao seguro DPVAT, pois sem o 

prévio pedido administrativo, não se monstra presente a causalidade 

necessária a justificar o ajuizamento da ação de cobrança, posto que o 

pagamento jamais foi negado pela seguradora. Assim, requer o 

indeferimento da inicial por falta de interesse de agir extinguindo o feito 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem razão da 

demandada, posto que a autora juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 8048847). Ademais, no caso a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. III - Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – Devolução 

– Pendência Documental. Argumenta a requerida que, conquanto a parte 

autora tenha acareado aos autos petição de suposto requerimento 

administrativo, o documento acostado é precário para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa, uma vez que não demonstrou a 

juntada dos documentos mínimos necessários à regulação em esfera 

administrativa, nem preencheu Autorização de Pagamento/Crédito de 

Indenização de Sinistro.” Assim, pleiteia seja o autor intimado a 

comparecer à Porto Seguro de posse da documentação para que proceda 

a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o processo pelo 

prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou requerimento 

formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou ter realizado o 

requerimento administrativo junto à requerida, de modo que incumbia a 

esta indicar de forma especifica quais os documentos necessários à 

regulação do sinistro faltaram. Contudo, a requerida apenas alega que não 

foram juntados os documentos essenciais a regulação do sinistro sem 

sequer especificá-los. Ademais, à vista da interposição da presente ação, 

instruída com os documentos necessários à regulação do sinistro, e 

considerando que já foi realizada a avaliação médica, a suspensão do 

processo apenas retardaria desnecessariamente o feito, o que não se 

admite. IV - Comprovante de Residência não apresentado pela parte 

autora. Requisito para fixação do Foro. Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. 

Sustenta que é indispensável que a inicial seja instruída com documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena 

de incorrer em ausência do pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 320 do CPC. De 

tal modo, tendo em vista que não foi juntado nos autos o comprovante de 

endereço, pugna para que seja determinada a regularização dos autos no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito. Razão não assiste à requerida, 

uma vez que, o endereço do autor encontra-se informado na exordial, não 

sendo indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do 

foro competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do 

autor. Ademais, segundo se extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de 

Ocorrência acostados aos autos, o acidente aconteceu neste Município de 

Várzea Grande, o que por si só, fixa a competência desta Comarca. No 

mais, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005089-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSENEIDE FRANCISCA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada da 

avaliação médica realizada. A requerida apresentou contestação e a 

autora impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do 

feito. I – - Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a 

requerida que, conquanto a parte autora tenha acareado aos autos 

petição de suposto requerimento administrativo, o documento acostado é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez 

que não demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à 

regulação em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro.” Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 
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requerimento formulado pela requerida. Isso porque, a autora comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Ademais, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. II - Alteração do polo passivo da lide para a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do 

seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. 

Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o 

atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como a 

padronização e controle de informações. No mais, não sendo acolhida a 

preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do polo passivo da 

ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência S/A é quem faz 

parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não a Itaí Seguros 

S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não merece 

prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se 

tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. (...)(Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. No 

mais, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003425-39.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEUSA JACINTO DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o 

autor impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 6875000). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. III – Da 

não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. Sustenta que o 

requerimento administrativo juntado pelo autor não demonstra efetivamente 

que o pedido foi protocolado, posto que não consta o número do sinistro 

nos documentos juntados. Ainda, não consta no site para consulta o 

pedido administrativo do autor por não ter cumprido as exigência da 

seguradora para a juntada dos documentos necessários. Desse modo, 

requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não merece 
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prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento juntado pela 

parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que não foram 

juntados os documentos necessários à regulação do sinistro sequer 

menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em vista que 

a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se suficiente 

para a demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade 

com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a 

preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja juntado nos 

presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada pela parte autora. Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005550-77.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDSON GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário a 

audiência de conciliação restou prejudicada em razão da ausência da 

parte autora (id. 10459590). De tal modo, tendo em vista que o autor 

apenas a informou na impugnação que por motivos alheios à sua vontade 

não compareceu à audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível para não ter comparecido ao ato, com fulcro art. 334, §8º, do 

CPC, comino o pagamento de multa no equivalente a 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso. 

Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, 

nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme 

determinado na seção 28 da CNGC. Cumpre esclarecer que, o fato do 

advogado constituído pela parte autora comparecer na audiência não 

supre a sua ausência, posto que sua presença era indispensável para a 

realização da avalição médica de modo a possibilitar a realização de 

acordo no mutirão. De outro norte, em que pese o autor informar seu 

interesse na realização de nova audiência, é cediço que os mutirões no 

Centro Judiciário, onde eram realizadas as avaliações médicas que 

possibilitavam a apresentação de proposta de acordo por parte da 

requerida, não estão sendo realizados. Destarte, considerando que a 

requerida considera a realização de perícia indispensável para a 

constatação do grau da lesão sofrida pelo autor e eventual apresentação 

de proposta de acordo, deixo de designar nova audiência de conciliação, 

posto que certamente seria infrutífera e apenas retardaria o andamento 

processual. Dito isso, passo ao saneamento do feito I - Da inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. Sustenta a requerida que atendendo o 

disposto na Resolução CNSP n. 154/2006, a SUSEP aprovou a Seguradora 

Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT a operar neste segmento, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações de seguro DPVAT em todo 

o país. Assim, pugna inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, 

porquanto é a instituição responsável pela administração e pagamento das 

indenizações de seguro DPVAT. Em que pese os argumentos expendidos 

pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico 

nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser 

dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, 

nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – 

Da ausência de Comprovação da entrega da documentação. Argumenta a 

requerida que, para justificar o seu pedido a parte autora junta com 

petição de protocolo de recebimento, mas não comprova que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

conforme previsto no art. 5º da Lei n. 6.194/74. Assim, requer a intimação 

da parte autora para que compareça à Porto Seguro, em posse da 

documentação para que proceda a regulação administrativa do sinistro, 

suspendendo o processo pelo prazo mínimo de 60 dias. Não merece 

prosperar a preliminar e/ou requerimento formulado pela requerida. Isso 

porque, o autor comprovou ter realizado o requerimento administrativo 

junto à requerida, conforme documento acostado no id. 9132563, de modo 

que incumbia a requerida comprovar que o requerente não juntou os 

documentos necessários à regulação do sinistro, alistando-os. Ademais, à 

vista da interposição da presente ação, instruída com os documentos 

necessários à regulação do sinistro, bem como considerando que já foi 

realizada a avaliação médica, a suspensão do processo apenas retardaria 

o feito, o que não se admite. III - Da ausência de requerimento 

administrativo – Falta de interesse de agir. Aduz que, é ônus da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A efetuar o 

pagamento da indenização securitária, desde que apresentados pela parte 

Requerente todos os documentos que comprovem cabalmente, a 

qualidade de beneficiário do seguro, bem como o direito ao percebimento 

dos valores reclamados. E, no caso sub Judice, embora a parte 

demandante alegue a impossibilidade de receber administrativamente o 

valor correspondente à indenização securitária pretendida, na verdade 

não houve requerimento administrativo buscando a indenização. Alega 

que, a ausência de pedido para pagamento de indenização relativa ao 

seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o autor comprovou ter protocolado 

requerimento administrativo perante a seguradora, conforme documento 

acostado no id. n 9132563. Ademais, a requerida apresentou contestação 

de mérito, o que caracteriza o interesse em agir pela resistência à 

pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo próprio STF, por 

ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de acolher a preliminar 

arguida, determinando o prosseguimento do feito. IV - Ausência do Laudo 

do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74. Afirma que, a 

parte autora não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange 

ao direito de receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à 

invalidez de caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do 

IML, documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede 

referida preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito 

indispensável para a propositura da ação, sendo certo que o grau da 

lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado por meio da perícia 

médica. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, determinando o 
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prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. 

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. 

DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 2018, às 15h20, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. 

Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de 

R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida encontram-se no id. 

10108359 - Pág. 18. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com 

o resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005560-24.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JUNIOR RODRIGUES DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o 

autor impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 9136862). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. III – Da 

não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. Sustenta que o 

requerimento administrativo juntado pelo autor não demonstra efetivamente 

que o pedido foi protocolado, posto que não consta o número do sinistro 

nos documentos juntados. Ainda, não consta no site para consulta o 

pedido administrativo do autor por não ter cumprido as exigência da 

seguradora para a juntada dos documentos necessários. Desse modo, 

requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não merece 

prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento juntado pela 

parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que não foram 

juntados os documentos necessários à regulação do sinistro sequer 

menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em vista que 

a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se suficiente 

para a demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade 

com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a 

preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja juntado nos 

presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada pela parte autora. Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 
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Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005961-23.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDER GONCALVES ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário a audiência de conciliação restou prejudicada em razão 

da ausência da parte autora (id. 11090209). De tal modo, tendo em vista 

que o autor apenas informou na impugnação que por motivos alheios à 

sua vontade não compareceu à audiência, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível para sua ausência, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, 

comino o pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor 

atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso. Tendo 

em vista que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, 

nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme 

determinado na seção 28 da CNGC. Cumpre esclarecer que, o fato do 

advogado constituído pela parte autora comparecer na audiência não 

supre a sua ausência, posto que sua presença era indispensável para a 

realização da avalição médica de modo a possibilitar a realização de 

acordo no mutirão. De outro norte, em que pese o autor informar seu 

interesse na realização de nova audiência, é cediço que os mutirões no 

Centro Judiciário, onde eram realizadas as avaliações médicas que 

possibilitavam a apresentação de proposta de acordo por parte da 

requerida, não estão sendo realizados. Destarte, considerando que a 

requerida considera a realização de perícia indispensável para a 

constatação do grau da lesão sofrida pela vítima e eventual apresentação 

de proposta de acordo, deixo de designar nova audiência de conciliação, 

posto que certamente seria infrutífera e apenas retardaria o andamento 

processual. Dito isso, passo ao saneamento do feito I – Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Da inépcia da inicial - Da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a parte autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 11090209). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. Sustenta que o requerimento administrativo juntado pelo autor não 

demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. 

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. 

DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 2018, às 16h40, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. 

Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de 

R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida encontram-se no id. 

10108359 - Pág. 18. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com 
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o resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005876-37.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DALILA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da autora pugnou pela juntada do laudo pericial 

realizado. A requerida apresentou contestação e a parte autora 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I – 

Da inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo. Sustenta a requerida 

que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II - 

Da ausência de comprovação de entrega da documentação. Aduz que, a 

fim de justificar o seu pedido a autora junta petição com o protocolo de 

recebimento, contudo não comprovou que juntou os documento 

necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja a 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Isso porque, o autor comprovou ter 

realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a ela comprovar que o requerente não juntou os documentos 

necessários à regulação do sinistro, alistando-os. Ademais, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. III – Da ausência de requerimento 

Administrativo, falta de interesse de agir. Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a seguradora 

não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão a 

demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 9273588). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. IV - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. V – Carência da ação – Boletim de Ocorrência 

sem Validade – Não Averiguação dos fatos. Sustenta que o boletim de 

ocorrência acostado nos autos pelo autor não permite a comprovação 

efetiva da existência do acidente de trânsito informado, pois é documento 

unilateral, não foi produzido pela autoridade policial competente e foi 

elaborado UM ANO E UM MÊS após o sinistro, impedindo assim a 

averiguação dos fatos, motivo pelo qual não há meios para que se possa 

concluir que as lesões alegadas são decorrentes do acidente em tela. 

Razão não assiste à requerida, haja vista que embora o Boletim de 

Ocorrência constante nos autos não foi elaborado pela autora, mas por 

terceiros (id. 9273476). Ainda, o Boletim de Atendimento acostado aos 

autos (id. 9273562), corrobora com os fatos narrados no Boletim de 

Ocorrência. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte ré. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico, sua localização e repercussão. Defiro o requerimento para 

que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, 

solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica realizada na 

parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo 

de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005907-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE AVELA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005907-57.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA MARIA DE AVELA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 
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Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da autora pugnou pela juntada do laudo pericial 

realizado. A requerida apresentou contestação e a parte autora 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I – 

Da inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo. Sustenta a requerida 

que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II - 

Da ausência de comprovação de entrega da documentação. Aduz que, a 

fim de justificar o seu pedido a autora junta petição com o protocolo de 

recebimento, contudo não comprovou que juntou os documento 

necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja a 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Isso porque, o autor comprovou ter 

realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a ela comprovar que o requerente não juntou os documentos 

necessários à regulação do sinistro, alistando-os. Ademais, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. III – Da ausência de requerimento 

Administrativo, falta de interesse de agir. Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a seguradora 

não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão a 

demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 9284994). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. IV - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. V – Carência da ação – Boletim de Ocorrência 

sem Validade – Não Averiguação dos fatos. Sustenta que o boletim de 

ocorrência acostado nos autos pelo autor não permite a comprovação 

efetiva da existência do acidente de trânsito informado, pois é documento 

unilateral, não foi produzido pela autoridade policial competente e foi 

elaborado UM ANO E UM MÊS após o sinistro, impedindo assim a 

averiguação dos fatos, motivo pelo qual não há meios para que se possa 

concluir que as lesões alegadas são decorrentes do acidente em tela. 

Razão não assiste à requerida, haja vista que embora o Boletim de 

Ocorrência tenha sido elaborado pela autora, o Boletim de Atendimento 

acostado aos autos (id. 9284980), corrobora com os fatos narrados no 

Boletim de Ocorrência. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela 

parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, sua localização e repercussão. Defiro o 

requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. 

Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse 

na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005887-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS ANTONIO DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o 

autor impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 
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PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 9278198). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. III – Da 

não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. Sustenta que o 

requerimento administrativo juntado pelo autor não demonstra efetivamente 

que o pedido foi protocolado, posto que não consta o número do sinistro 

nos documentos juntados. Ainda, não consta no site para consulta o 

pedido administrativo do autor por não ter cumprido as exigência da 

seguradora para a juntada dos documentos necessários. Desse modo, 

requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não merece 

prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento juntado pela 

parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que não foram 

juntados os documentos necessários à regulação do sinistro sequer 

menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em vista que 

a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se suficiente 

para a demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade 

com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a 

preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja juntado nos 

presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada pela parte autora. Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002951-68.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): UANDERSON BISPO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado do autor pugnou pela juntada do laudo pericial 

realizado. A requerida apresentou contestação e a parte autora 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I – 

Da data do acidente automobilístico. Esclarece a demandada que, no 

Boletim de Ocorrência na documentação administrativa consta que que o 

autor sofreu acidente no dia 23/01/2017. Logo, não pode ser considerada 

a data do acidente (23/03/2017) aquela indicada pelo Autor em sua petição 

inicial. Razão assiste à demandada, à vista da divergência entre a data 

informada na exordial e a constante na documentação, presume-se que 

houve erro material na exordial, devendo ser considerada para fins de 

indenização a data constante na documentação. II - Da inclusão da 

Seguradora Líder no Polo Passivo. Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Em que pese os argumentos expendidos pela 

requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos 

tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida 

contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, nos 

termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. III - 

Da ausência de comprovação de entrega da documentação. Aduz que, a 

fim de justificar o seu pedido o autor junta petição com o protocolo de 

recebimento, contudo não comprovou que juntou os documento 

necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja o 

autor intimado a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Isso porque, o autor comprovou ter 

realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a ela comprovar que o requerente não juntou os documentos 

necessários à regulação do sinistro, alistando-os. Ademais, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. IV – Da ausência de requerimento 

Administrativo, falta de interesse de agir. Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a seguradora 

não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão a 
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demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 6681283). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. IV - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. V – Carência da ação – Boletim de Ocorrência 

sem Validade – Não Averiguação dos fatos. Sustenta que o boletim de 

ocorrência acostado nos autos pelo autor não permite a comprovação 

efetiva da existência do acidente de trânsito informado, pois é documento 

unilateral, não foi produzido pela autoridade policial competente e foi 

elaborado UM MÊS após o sinistro, impedindo assim a averiguação dos 

fatos, motivo pelo qual não há meios para que se possa concluir que as 

lesões alegadas são decorrentes do acidente em tela. Razão não assiste 

à requerida, haja vista que embora o Boletim de Ocorrência tenha sido 

comunicado pelo autor o Boletim de Atendimento acostado aos autos (id. 

6681281), corrobora com os fatos narrados no Boletim de Ocorrência. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006017-56.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOVINO SANTANA LEMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao Centro 

Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na oportunidade, 

o advogado da parte autora pugnou pela juntada da avaliação médica 

realizada. A requerida apresentou contestação e o autor impugnação à 

contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I - Alteração do 

polo passivo da lide para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A. Sustenta a requerida que por força da Resolução 

n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou 

que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora 

Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em 

todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se 

impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única fonte, 

bem como a padronização e controle de informações. No mais, não sendo 

acolhida a preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do polo 

passivo da ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência S/A é 

quem faz parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não a Itaí 

Seguros S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. (...)(Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – 

Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir – RE631240 

RG/MG. Verbera que existem diversos pontos de atendimento espalhado 

pelo país, para atendimento em casos de sinistro, não sendo justificável o 

beneficiário deixar de apresentar o requerimento administrativo para 

promover diretamente a ação judicial, o que onera, desnecessariamente a 

máquina judicial. Informa que o STF, recentemente, externou o 

posicionamento de imprescindibilidade do prévio requerimento 

administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se estender ao 

seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não se monstra 

presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento da ação de 

cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela seguradora. 

Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir 

extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 9331457). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. III - 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a requerida que, 

conquanto a parte autora tenha acareado aos autos petição de suposto 

requerimento administrativo, o documento acostado é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez que não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro.” Assim, pleiteia seja o autor 

intimado a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação para 

que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Contudo, a requerida apenas 

alega que não foram juntados os documentos essenciais a regulação do 

sinistro sem sequer especificá-los. Ademais, à vista da interposição da 

presente ação, instruída com os documentos necessários à regulação do 

sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação médica, a 

suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente o feito, o 

que não se admite. IV - Comprovante de Residência não apresentado pela 

parte autora. Requisito para fixação do Foro. Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. 

Sustenta que é indispensável que a inicial seja instruída com documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena 

de incorrer em ausência do pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 320 do CPC. De 

tal modo, tendo em vista que não foi juntado nos autos o comprovante de 

endereço, pugna para que seja determinada a regularização dos autos no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito. Razão não assiste à requerida, 

uma vez que, o endereço do autor encontra-se informado na exordial, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 288 de 316



sendo indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do 

foro competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do 

autor. Ademais, segundo se extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de 

Ocorrência acostados aos autos, o acidente aconteceu neste Município de 

Várzea Grande, o que por si só, fixa a competência desta Comarca. No 

mais, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005959-53.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA LEONY PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao Centro 

Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na oportunidade, 

o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo médico. A 

requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e a autora 

impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do feito. A 

requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo passivo 

da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que por força 

da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. Em que pese 

os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar referida 

preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO 

DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras 

que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância 

com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a respectiva 

proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à época do 

sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor do seu 

patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Da necessidade de realização 

de pedido administrativo anterior – da falta de interesse se agir – 

Necessidade/adequação – da nova orientação do STF. Argumenta a 

requerida que a parte demandante não requereu administrativamente a 

indenização ora pleiteada, de forma que não havia necessidade alguma do 

ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o convênio paga 

criteriosamente todas as coberturas devidas aos beneficiários, bastando 

a apresentação da documentação necessária. Assim, sustenta que não 

estão presentes o binômio necessidade/adequação, motivo pelo qual 

requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois a existência do 

litigio constitui condição lógica da ação. Sem razão da demandada, posto 

que a parte autora juntou comprovante de ter protocolado pedido 

administrativo (id. 9308886). Ademais, no caso a requerida apresentou 

contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela 

resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para 

que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, 

solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica realizada na 

parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo 

de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005973-37.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DIEGO ATAIDE DE ARRUDA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o 

autor impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 
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ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Da necessidade de pedido 

administrativo anterior – da falta de interesse processual – 

Necessidade/adequação. Argumenta que, a parte demandante não 

requereu administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que 

não havia necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, 

porquanto o convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas 

aos beneficiários, bastando a apresentação da documentação 

necessária. Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 9313852). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Ante o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o 

requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. 

Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse 

na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão 

sofrida pelo autor. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

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

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002124-57.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDJANE DA SILVA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, a audiência de conciliação não se obteve êxito na 

realização de acordo (id. 11092225). Na oportunidade, o advogado da 

autora pleiteou a juntada de substabelecimento. Denota-se que, conquanto 

a avaliação médica realizada na autora não tenha sido juntada aos autos, 

a requerida manifestou com relação por ocasião da contestação. Todavia, 

posteriormente, impugnou a avaliação médica realizada em razão da 

divergência da assinatura, pois quem assina a avaliação é a genitora da 

autora, pleiteando a realização de uma nova perícia (id. 13720885). 

Destarte, passo ao saneamento do feito. I – Alteração do polo passivo da 

lide para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A. Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 

154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que 

a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, 

ficando responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o 

país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, 

visando o atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como 

a padronização e controle de informações. No mais, não sendo acolhida a 

preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do polo passivo da 

ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência S/A é quem faz 

parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não a Itaí Seguros 

S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não merece 

prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se 

tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. (...)(Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a requerida que, 

conquanto a parte autora tenha acareado aos autos petição de suposto 

requerimento administrativo, o documento acostado é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez que não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, a autora comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Além disso, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. Pedido Administrativo Prévio – Ausência de 

Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que existem diversos 

pontos de atendimento espalhado pelo país, para atendimento em casos 

de sinistro, não sendo justificável o beneficiário deixar de apresentar o 

requerimento administrativo para promover diretamente a ação judicial, o 

que onera, desnecessariamente a máquina judicial. Informa que o STF, 

recentemente, externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio 

requerimento administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se 

estender ao seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não 

se monstra presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento 

da ação de cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela 

seguradora. Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse 
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de agir extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

VI, do CPC. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5791074). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente de trânsito, 

sua localização e repercussão. Dessa feita, tendo em vista a impugnação 

à avaliação medica realizada no CEJUSC pela demandada, DEFIRO a 

realização de perícia médica solicitada pela requerida, que deverá arcar 

com os custas da realização da perícia médica, segundo inteligência do 

art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 

2018, às 17h20, a ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala 

de Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico 

perito, com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, 

então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. 

A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). Desde 

já formulo os quesitos do Juízo: 1) O(a) periciando(a) apresenta alguma 

lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou 

parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se 

tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, 

intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? Intimem-se 

as partes para, querendo, apresentar os quesitos, bem como indicar os 

assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, CPC) O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza 

e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a 

observação anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado 

de intimação pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, dê vistas dos autos ao Ministério Público. Retifique a 

autuação para constar ESTHER DA SILVA, como autora e EDJANE DA 

SILVA GOMES como representante. Várzea Grande, 22 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005971-67.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ULISSES JUNIOR DA COSTA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada da 

avaliação médica realizada. A requerida apresentou contestação e o autor 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I - 

Alteração do polo passivo da lide para a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. No mais, não 

sendo acolhida a preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do 

polo passivo da ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência 

S/A é quem faz parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não 

a Itaí Seguros S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela 

requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos 

tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida 

contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, nos 

termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. (...)(Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que existem 

diversos pontos de atendimento espalhado pelo país, para atendimento em 

casos de sinistro, não sendo justificável o beneficiário deixar de 

apresentar o requerimento administrativo para promover diretamente a 

ação judicial, o que onera, desnecessariamente a máquina judicial. Informa 

que o STF, recentemente, externou o posicionamento de 

imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, o que deve se estender ao seguro DPVAT, pois sem o 

prévio pedido administrativo, não se monstra presente a causalidade 

necessária a justificar o ajuizamento da ação de cobrança, posto que o 

pagamento jamais foi negado pela seguradora. Assim, requer o 

indeferimento da inicial por falta de interesse de agir extinguindo o feito 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem razão da 

demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 9313422). Ademais, no caso a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. III - Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – Devolução 

– Pendência Documental. Argumenta a requerida que, conquanto a parte 

autora tenha acareado aos autos petição de suposto requerimento 

administrativo, o documento acostado é precário para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa, uma vez que não demonstrou a 

juntada dos documentos mínimos necessários à regulação em esfera 

administrativa, nem preencheu Autorização de Pagamento/Crédito de 

Indenização de Sinistro.” Assim, pleiteia seja o autor intimado a 

comparecer à Porto Seguro de posse da documentação para que proceda 

a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o processo pelo 

prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou requerimento 

formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou ter realizado o 

requerimento administrativo junto à requerida, de modo que incumbia a 

esta indicar de forma especifica quais os documentos necessários à 

regulação do sinistro faltaram. Ademais, à vista da interposição da 

presente ação, instruída com os documentos necessários à regulação do 

sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação médica, a 

suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente o feito, o 

que não se admite. IV - Comprovante de Residência não apresentado pela 

parte autora. Requisito para fixação do Foro. Ausência de Pressuposto de 
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Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. 

Sustenta que é indispensável que a inicial seja instruída com documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena 

de incorrer em ausência do pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 320 do CPC. De 

tal modo, tendo em vista que não foi juntado nos autos o comprovante de 

endereço, pugna para que seja determinada a regularização dos autos no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito. Razão não assiste à requerida, 

uma vez que, o endereço do autor encontra-se informado na exordial, não 

sendo indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do 

foro competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do 

autor. Ademais, segundo se extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de 

Ocorrência acostados aos autos, o acidente aconteceu neste Município de 

Várzea Grande, o que por si só, fixa a competência desta Comarca. No 

mais, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005913-64.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE MARIA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o 

autor impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. II – Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 11116376). Ademais, no caso 

a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o 

interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. 

Sustenta que o requerimento administrativo juntado pelo autor não 

demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em 

vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 

afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja 

juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada pela parte autora. Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados os autos 

ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o 

autor impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Inépcia da inicial – 

da necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta 

de interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 10045477). Ademais, no caso 

a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o 

interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. II – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. 

Sustenta que o requerimento administrativo juntado pelo autor não 

demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em 

vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 

afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja 

juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada pela parte autora. Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006816-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE ADAIL MARTINES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006816-02.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE ADAIL MARTINES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao Centro 

Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na oportunidade, 

o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo médico. A 

requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o autor 

impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do feito. A 

requerida suscitou as seguintes preliminares: I - Inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 11114832). Ademais, no caso 

a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o 

interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. II – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. 

Sustenta que o requerimento administrativo juntado pelo autor não 

demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida alegue que 

não foram juntados os documentos necessários à regulação do sinistro 

sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, tendo em 

vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 

afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento para que seja 

juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada pela parte autora. Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002637-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002637-59.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOAO PAULO DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. Dá análise dos autos, contata-se que a 

ação foi proposta em desfavor de ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A., contudo a contestação foi apresentada pela 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Sendo 

assim, concedo o prazo comum de 10 dias para que a parte ré se 

manifeste esclarecendo quanto à divergência apontada, bem assim para 

que a parte autora informe se concorda com a alteração do polo passivo 

para constar como requerida a Seguradora Líder, consigno que o silencio 

importará em sua concordância tácita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam o autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004145-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004145-40.2016.8.11.0002. 

Vistos. Encaminhado os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na 

realização de acordo. Na oportunidade o advogado da autora pugnou pela 

juntada do laudo pericial realizado. A requerida apresentou contestação e 

a autora impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do 

feito. I - Da ausência de comprovação de entrega da documentação. Aduz 

que, a fim de justificar o seu pedido a autora junta petição com o protocolo 

de recebimento, contudo não comprovou que juntou os documento 

necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja a 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a requerida comprovar que o requerente não juntou os 

documentos necessários à regulação do sinistro, alistando-os. Ademais, à 

vista da interposição da presente ação, instruída com os documentos 

necessários à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a 

avaliação médica, a suspensão do processo apenas retardaria 

desnecessariamente o feito, o que não se admite. II - Da ausência de 

requerimento Administrativo, falta de interesse de agir. Argumenta a 

requerida que a ausência de pedido de pagamento de indenização relativa 

ao Seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão 

a demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 5520942). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. III - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida 

pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, sua localização e repercussão. Defiro o 

requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. 

Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse 

na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001136-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR(A))

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE (ADVOGADO(A))

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR(A))

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR(A))

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA BRINDE - TELEFONE 065 99285 9925 (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001136-02.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSEFA BEZERRA DO BONFIM, FRANCISCA ALVES 

BEZERRA NAKAZAWA, FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, RIVANDA 

ALVES BEZERRA RÉU: ANA CRISTINA BRINDE - TELEFONE 065 99285 

9925 Vistos. Da análise dos autos, constata-se que não foi apreciada a 

petição em que os autores requerem a dispensa do comparecimento nos 

atos judiciais, tendo em vista serem idosos e terem dificuldades de 

comparecer aos atos judiciais. Assim, pleiteiam que sejam representados 

por Francisca Alves Bezerra (id. 13533626). Destarte, tendo em vista, a 

justificativa apresentada pelos requerentes JOSEFA BEZERRA DO 

BONFIM, FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA e RIVANDA ALVES BEZERRA, 

e considerando que encontram-se representados pela advogada 

constituída nos autos, defiro o requerimento para dispensar a presença 

destes na audiência de conciliação designada. Quanto ao comparecimento 

na audiência de instrução e julgamento, deverá ser deliberado por ocasião 

da prolação de decisão saneadora, caso não seja solicitado o depoimento 

pessoal dos autores. No mais, aguarde a realização da audiência de 

conciliação designada Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000714-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

FERNANDA EMILIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000714-61.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): FERNANDA EMILIO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada 

em razão da ausência da parte autora (id. 8198611). Assim, considerando 

que a autora sequer justificou sua ausência à audiência de conciliação, 

com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa equivalente 

a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do 

Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a concessão de gratuidade 

não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da 

CNGC, proceda a secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. 

No mais, constata-se que requerida apresentou contestação e a autora 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I 

Inépcia – Fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão dos 

fatos. Alega que, na exordial a autora narra que o acidente teria ocorrido 

em 28 de janeiro de 2016, contudo a documentação juntada aos autos 

refere-se a um acidente de trânsito ocorrido em 15/10/2015. Assim, à vista 

da incoerência entre os fatos narrados na exordial e os constantes na 

documentação acostada aos autos, requer a extinção do feito em razão 

da inépcia da inicial. Contata-se que, razão assiste à requerida com 

relação à divergência entre a data informada na exordial e na 

documentação encartada aos autos, contudo, em observância ao princípio 

da primazia da resolução com mérito, o feito não deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Isso porque, conquanto a autora nada tenha 

mencionado com relação ao referido erro, percebe-se que a diferença 

entre as datas trata de erro material na exordial, fato que não impede o 

conhecimento a ação e apresentação da defesa por parte da demandada, 

tanto que assim o fez. Destarte, deve ser considerar como a data do 

acidente em discussão nestes autos aquela constante na documentação 

apresentada, qual seja 15 de outubro de 2015. II – Pedido Administrativo 

Prévio – Ausência de Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que 

existem diversos pontos de atendimento espalhado pelo país, para 

atendimento em casos de sinistro, não sendo justificável o beneficiário 

deixar de apresentar o requerimento administrativo para promover 

diretamente a ação judicial, o que onera, desnecessariamente a máquina 

judicial. Informa que o STF, recentemente, externou o posicionamento de 
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imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, o que deve se estender ao seguro DPVAT, pois sem o 

prévio pedido administrativo, não se monstra presente a causalidade 

necessária a justificar o ajuizamento da ação de cobrança, posto que o 

pagamento jamais foi negado pela seguradora. Assim, requer o 

indeferimento da inicial por falta de interesse de agir extinguindo o feito 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem razão da 

demandada, posto que a autora juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 8198611). Ademais, conquanto o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. III – 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a requerida que, 

conquanto a parte autora tenha acareado aos autos petição de suposto 

requerimento administrativo, o documento acostado é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez que não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, a autora comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Além disso, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. IV - Comprovante de residência em nome de 

terceiro. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Requisito para fixação do foro. Sustenta que 

é indispensável que a inicial seja instruída com documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena 

de incorrer em ausência do pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 320 do CPC. De 

tal modo, tendo em vista que o comprovante de endereço juntado pela 

parte autora está em nome de terceiro, pugna para que seja determinada a 

regularização dos autos no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 

Razão não assiste à requerida, uma vez que, o endereço da autora 

encontra-se informado na exordial, não sendo indispensável para a 

propositura da ação, ou mesmo fixação do foro competente, que o 

comprovante de endereço esteja em nome do autor. Ademais, segundo se 

extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de Ocorrência constante nos 

autos, o acidente aconteceu neste Município de Várzea Grande, o que por 

si só, fixa a competência desta Comarca. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente de trânsito, sua localização e repercussão. Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pela requerida, que 

deverá arcar com os custos da realização da perícia, segundo inteligência 

do art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 

2018, às 17h40, a ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala 

de Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico 

perito, com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, 

então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. 

A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). Desde 

já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta alguma lesão 

permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 

3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de 

invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, 

média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os quesitos da 

requerida já foram elaborados (id. 8046865 - Pág. 22). Intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os 

assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) 

a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a 

observação anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado 

de intimação pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000719-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOAO MARCOS SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000719-83.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO MARCOS SANTANA DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, a audiência não se obteve êxito na 

realização de acordo (id. 8152005). O advogado da parte autora pleiteou 

pela não juntada da avaliação médica realizada. No mais, constata-se que 

requerida apresentou contestação em que se manifesta quanto à 

avaliação médica realizada e suscita preliminares. Por sua vez, o autor 

apresentou impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento 

do feito. I – Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a 

requerida que, conquanto a parte autora tenha acareado aos autos 

petição de suposto requerimento administrativo, o documento acostado é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez 

que não demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à 

regulação em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Ademais, conquanto o 

requerimento administrativo tenha sido posterior à propositura da ação (id. 

5041986), no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Além disso, à vista da interposição da presente ação, instruída 

com os documentos necessários à regulação do sinistro, e considerando 

que já foi realizada a avaliação médica, a suspensão do processo apenas 

retardaria desnecessariamente o feito, o que não se admite. Ante o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente de trânsito, sua 

localização e repercussão. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia 

deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo 

inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de 

dezembro de 2018, às 18horas, a ser realizada nas dependências deste 

Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo 

Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 
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joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 

(mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido 

o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta 

alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez 

total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) 

Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou 

funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? 

Intimem-se as partes para, querendo, apresentar os quesitos, bem como 

indicar assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica 

instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também 

buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

WILLIAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000953-65.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): WILLIAN DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados os autos 

ao Centro Judiciário, a audiência não se obteve êxito na realização de 

acordo (id. 8177336). O advogado da parte autora pleiteou pela não 

juntada da avaliação médica realizada. No mais, constata-se que requerida 

apresentou contestação e o autor impugnação à contestação. Destarte, 

passo ao saneamento do feito. I - Da ausência de Comprovação da 

entrega da documentação. Argumenta a requerida que, para justificar o 

seu pedido a parte autora junta com petição de protocolo de recebimento, 

mas não comprova que juntou os documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, conforme previsto no art. 5º da Lei n. 

6.194/74. Assim, requer a intimação da parte autora para que compareça 

à Porto Seguro, em posse da documentação para que proceda a 

regulação administrativa do sinistro, suspendendo o processo pelo prazo 

mínimo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou requerimento 

formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou ter realizado o 

requerimento administrativo junto à requerida, conforme documento 

acostado no id. 5042198, de modo que incumbia a requerida comprovar 

que o requerente não juntou os documentos necessários à regulação do 

sinistro, alistando-os. Ademais, à vista da interposição da presente ação, 

instruída com os documentos necessários à regulação do sinistro, bem 

como considerando que já foi realizada a avaliação médica, a suspensão 

do processo apenas retardaria o feito, o que não se admite. II - Da 

ausência de requerimento administrativo – Falta de interesse de agir. Aduz 

que, é ônus da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 

efetuar o pagamento da indenização securitária, desde que apresentados 

pela parte Requerente todos os documentos que comprovem cabalmente, 

a qualidade de beneficiário do seguro, bem como o direito ao percebimento 

dos valores reclamados. E, no caso sub Judice, embora a parte 

demandante alegue a impossibilidade de receber administrativamente o 

valor correspondente à indenização securitária pretendida, na verdade 

não houve requerimento administrativo buscando a indenização. Alega 

que, a ausência de pedido para pagamento de indenização relativa ao 

seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o autor comprovou ter protocolado 

requerimento administrativo perante a seguradora, conforme documento 

acostado no id. n 5042198. Ademais, a requerida apresentou contestação 

de mérito, o que caracteriza o interesse em agir pela resistência à 

pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo próprio STF, por 

ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de acolher a preliminar 

arguida, determinando o prosseguimento do feito. III - Ausência do Laudo 

do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74. Afirma que, a 

parte autora não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange 

ao direito de receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à 

invalidez de caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do 

IML, documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede 

referida preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito 

indispensável para a propositura da ação, sendo certo que o grau da 

lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado por meio da perícia 

médica. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente de trânsito, 

sua localização e repercussão. Dessa feita, DEFIRO a realização de 

perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da 

perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, 

segundo inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o 

dia 3 de dezembro de 2018, às 18horas, a ser realizada nas 

dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto, nomeio o 

Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 

(mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido 

o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta 

alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez 

total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) 

Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou 

funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? 

A requerida já apresentou seus quesitos (id. 8210803 - Pág. 19). Intime-se 

a parte autora para, querendo, apresentar seus quesitos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). Em igual prazo, as partes deverão indicar 

assistentes técnicos de sua confiança, O Senhor perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com 

o resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

22 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000972-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

NEUZA FERREIRA DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000972-71.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): NEUZA FERREIRA DA COSTA LOPES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, a audiência não se obteve êxito na 

realização de acordo (id. 8151329) O advogado da parte autora pugnou 

pela não juntada da avaliação médica realizada. No mais, constata-se que 

requerida apresentou contestação e a autora impugnação à contestação. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. I – Da retificação da autuação. 

Afirma que, 02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no 

Diário Oficial da União nº 149 de 04/08/2016 a qual homologou a Mudança 

de Denominação Social da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A passando a se chamar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, assim requer a correção do nome 

da requerida na autuação. Assim, informa que a representação 

processual da Seguradora encontra-se regularmente objetivada. II – 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a requerida que, 

conquanto a parte autora tenha acareado aos autos petição de suposto 

requerimento administrativo, o documento acostado é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez que não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, a autora comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. III - Pedido Administrativo 

Prévio – Ausência de Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que 

existem diversos pontos de atendimento espalhado pelo país, para 

atendimento em casos de sinistro, não sendo justificável o beneficiário 

deixar de apresentar o requerimento administrativo para promover 

diretamente a ação judicial, o que onera, desnecessariamente a máquina 

judicial. Informa que o STF, recentemente, externou o posicionamento de 

imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, o que deve se estender ao seguro DPVAT, pois sem o 

prévio pedido administrativo, não se monstra presente a causalidade 

necessária a justificar o ajuizamento da ação de cobrança, posto que o 

pagamento jamais foi negado pela seguradora. Assim, requer o 

indeferimento da inicial por falta de interesse de agir extinguindo o feito 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem razão da 

demandada, posto que a autora juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 5042299). Ademais, no caso a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. IV - Comprovante de 

Residência não apresentado pela parte autora. Requisito para fixação do 

Foro. Ausência de Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento 

Válido e Regular do Processo. Sustenta que é indispensável que a inicial 

seja instruída com documentos comprobatórios dos motivos fixadores da 

competência do juízo, sob pena de incorrer em ausência do pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do 

art. 320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que não foi juntado nos autos 

o comprovante de endereço, pugna para que seja determinada a 

regularização dos autos no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 

Razão não assiste à requerida, uma vez que, o endereço da autora 

encontra-se informado na exordial, não sendo indispensável para a 

propositura da ação, ou mesmo fixação do foro competente, que o 

comprovante de endereço esteja em nome da autora. Ademais, segundo 

se extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de Ocorrência acostados 

aos autos, o acidente aconteceu neste Município de Várzea Grande, o que 

por si só, fixa a competência desta Comarca. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente de trânsito, sua localização e repercussão. Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os 

custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida 

por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a 

perícia médica para o dia 4 de dezembro de 2018, às 8horas, a ser 

realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de Frente à Copa dos 

Magistrados. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, 

com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) O periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso 

afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento 

orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, 

qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou 

residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os quesitos da requerida 

encontram-se no id. 10108359 - Pág. 18. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a 

observação anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado 

de intimação pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000987-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL RODRIGUES OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000987-40.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RAPHAEL RODRIGUES OLIVEIRA SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, a audiência não se obteve êxito na 

realização de acordo (id. 8152883). O advogado da parte autora pleiteou 

pela não juntada da avaliação médica realizada. No mais, constata-se que 

requerida apresentou contestação e o autor impugnação à contestação. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. I – Ausência do Laudo do IML 

Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74. Afirma que, a parte 
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autora não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao 

direito de receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à 

invalidez de caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do 

IML, documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede 

referida preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito 

indispensável para a propositura da ação, sendo certo que o grau da 

lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado por meio da perícia 

médica. II - Da ausência de Comprovação da entrega da documentação. 

Argumenta a requerida que, para justificar o seu pedido a parte autora 

junta com petição de protocolo de recebimento, mas não comprova que 

juntou os documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, conforme previsto no art. 5º da Lei n. 6.194/74. Assim, 

requer a intimação da parte autora para que compareça à Porto Seguro, 

em posse da documentação para que proceda a regulação administrativa 

do sinistro, suspendendo o processo pelo prazo mínimo de 60 dias. Não 

merece prosperar a preliminar e/ou requerimento formulado pela requerida. 

Isso porque, o autor comprovou ter realizado o requerimento administrativo 

junto à requerida, de modo que incumbia a requerida comprovar que o 

requerente não juntou os documentos necessários à regulação do 

sinistro, alistando-os. Ademais, à vista da interposição da presente ação, 

instruída com os documentos necessários à regulação do sinistro, bem 

como considerando que já foi realizada a avaliação médica, a suspensão 

do processo apenas retardaria o feito, o que não se admite. III - Da 

ausência de requerimento administrativo – Falta de interesse de agir. Aduz 

que, é ônus da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 

efetuar o pagamento da indenização securitária, desde que apresentados 

pela parte Requerente todos os documentos que comprovem cabalmente, 

a qualidade de beneficiário do seguro, bem como o direito ao percebimento 

dos valores reclamados. E, no caso sub Judice, embora a parte 

demandante alegue a impossibilidade de receber administrativamente o 

valor correspondente à indenização securitária pretendida, na verdade 

não houve requerimento administrativo buscando a indenização. Alega 

que, a ausência de pedido para pagamento de indenização relativa ao 

seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o autor comprovou ter protocolado 

requerimento administrativo perante a seguradora, conforme documento 

acostado no id. n 5046480. Ademais, a requerida apresentou contestação 

de mérito, o que caracteriza o interesse em agir pela resistência à 

pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo próprio STF, por 

ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de acolher a preliminar 

arguida, determinando o prosseguimento do feito. IV - Carência da ação – 

Boletim de Ocorrência sem Validade – Não Averiguação dos fatos. 

Sustenta que o boletim de ocorrência acostado nos autos pelo autor não 

permite a comprovação efetiva da existência do acidente de trânsito 

informado, pois é documento unilateral, não foi produzido pela autoridade 

policial competente e foi elaborado QUASE DOIS MESES após o sinistro, 

impedindo assim a averiguação dos fatos, motivo pelo qual não há meios 

para que se possa concluir que as lesões alegadas são decorrentes do 

acidente em tela. Razão não assiste à requerida, haja vista que embora o 

Boletim de Ocorrência tenha sido comunicado pelo autor o Boletim de 

Atendimento acostado aos autos, corrobora com os fatos narrados no 

Boletim de Ocorrência. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas 

pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente de trânsito, sua localização e repercussão. Dessa feita, DEFIRO 

a realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a 

realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as 

partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica 

para o dia 4 de dezembro de 2018, às 8h20, a ser realizada nas 

dependências deste Fórum, na Sala em frente à Copa dos Magistrados. 

Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de 

R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? A requerida já apresentou seus quesitos (id. 8287806 

- Pág. 20). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar seus 

quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Em igual prazo, as 

partes deverão indicar assistentes técnicos de sua confiança, O Senhor 

perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com 

o resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

22 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002933-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/11/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009522-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL CELINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA RODRIGUES SALES (RÉU)

MARILENE MARIA DA SILVA (RÉU)

WANDERSON DA SILVA SALES (RÉU)

AMANDA DA SILVA SALES (RÉU)

STEFANY DA SILVA SALES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009522-21.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

RAFAEL CELINO DA SILVA RÉU: KARINA RODRIGUES SALES, 

WANDERSON DA SILVA SALES, MARILENE MARIA DA SILVA, STEFANY 

DA SILVA SALES, AMANDA DA SILVA SALES Vistos. Inicialmente, venha 

à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Da detida análise dos autos, a parte autora alega ter celebrado 

contrato de prestação de serviços advocatícios com o de cujus, contudo 
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não foi anexado aos autos o referido contrato, devidamente assinado 

pelas partes, capaz de comprovar a existência de negócio jurídico 

entabulado. Posto isso, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o contrato de prestação de serviços 

advocatícios, estipulado com o de cujus, sob pena as penalidades legais. 

Outrossim, verifico que a parte autora não apresentou nenhum documento 

hábil que comprove a sua dificuldade em cumprir a obrigação de pagar a 

parte requerida, a fim de justificar a propositura da presente demanda, 

tendo em vista tratar-se de requisito essencial para o processamento da 

ação, senão vejamos: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CONSIGNADO- IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO INICIAL. O pagamento em consignação pressupõe a existência 

de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a 

prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao 

seu cumprimento. Recurso provido. (TJMG - AI 10231110251098001 MG, 

12ª CÂMARA CÍVEL, Relator Domingos Coelho, Data de Julgamento: 4 de 

Dezembro de 2013) Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de justificar à sua 

pretensão nas hipóteses de consignação, estabelecidas no art. 335 CC, 

bem como, indicar quais os motivos da recusa ou meios utilizados para tal, 

devendo indicar com precisão os fatos e os pedidos, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007836-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

HELIO RECEDIVE BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007836-28.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A EXECUTADO: JL MENGO CUIABA 

COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, HELIO RECEDIVE 

BORGES Vistos etc. Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, 

em que o credor requereu a Penhora online de quantia eventualmente 

existente em nome da devedora (id. 14533809). Pois bem, tendo em vista 

que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem 

esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento 

para atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio 

de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio do 

Sistema BACENJUD, no montante indicado no id. 14533809, sendo 

constrito o valor de R$ 21.794,33 (vinte e um mil setecentos e noventa e 

quatro reais e trinta e três centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. 

Desta forma, diante do bloqueio supra, intime-se o executado Hélio 

Recedive Borges pessoalmente (§ 2º, art. 854, CPC) para caso queira, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do art. 854, 

CPC. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do 

feito. Por fim, determino a Secretaria que promova a associação destes 

au tos  aos  au tos  n º  1003899-10 .2017 .8 .11 .0002  e  nº 

1001090-13.2018.8.11.0002. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDUARDO FREIRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (RÉU)

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (RÉU)

Ademar Santana Franco (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIANE PREVEDELLO CURVO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005703-13.2017.8.11.0002. AUTOR: 

EDUARDO FREIRE RÉU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

preliminar de ilegitimidade passiva Narra a requerida RODOBENS ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob o fundamento de que o 

contrato de compra e venda que tem por objeto a unidade residencial 

litigiosa foi firmado entre o autor e a requerida Sistema Fácil, Incorporadora 

Imobiliária – Várzea Grande SPE Ltda., não fazendo a contestante parte 

dessa relação jurídica e não possuindo qualquer obrigação ou 

responsabilidade decorrente deste contrato que justifique sua 

permanência no polo passivo da lide. Pois bem, a despeito das alegações 

da requerida Rodobens, é fato público e notório que ela e a requerida 

Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Várzea Grande – SPE LTDA. 

pertencem ao mesmo grupo econômico, tanto que estão sediadas no 

mesmo endereço (id. 10426668 e 10426687) e apresentaram defesa em 

conjunto, portanto representam os mesmos interesses e agem como 

integrantes das relações de consumo que tem por objeto a venda de 

unidades residenciais. Ademais, conquanto a Rodobens não figure 

expressamente no contrato de compra e venda firmado com o autor, certo 

é que ela faz parte dessa relação jurídica, mormente porque os 

documentos que instruem a inicial indicam sua atuação em conjunto com a 

requerida Sistema Fácil e isso se extrai do “termo de entrega do imóvel” e 

da “ordem de serviço” que informa os problemas descritos no imóvel nos 

quais constam o timbre da empresa Rodobens (id. 9184732 e 9184704). 

Outrossim, os e-mails colacionados nos ids. 9184472, 9184502 e 9184523 

indicam que as tratativas para solucionar o impasse foram travadas com a 

requerida Rodobens, calhando na espécie a aplicação da teoria da 

aparência, ante a demonstração de que ambas as requeridas compõem o 

mesmo grupo econômico. A esse propósito: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA 

PÚBLICA. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastamento. Teoria da 

Aparência. Embora o contrato tenha sido assinado com Sistema Fácil, 

Incorporadora Imobiliária - Porto Alegre I SPE Ltda, e não com a 

demandada, não se pode exigir do consumidor que distinga as duas 

pessoas jurídicas, quando na documentação, inclusive e-mails e resposta 

à notificação extrajudicial consta o nome da Rodobens Negócios 

Imobiliários, a qual faz parte do mesmo grupo econômico, conforme por ela 

reconhecido. (...)” (Apelação Cível Nº 70076274331, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 26/04/2018) De mais a mais, o Código de Defesa do 

Consumidor (arts. 7º, 25, §1º) estabelece a responsabilidade solidária de 

todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou 

serviço contratado, sendo evidente, portanto a legitimidade de ambas as 

requeridas para responderem pelos alegados danos sofridos pelo 

consumidor. Deste modo, rejeito a preliminar em apreciação. Da preliminar 

de decadência e da prescrição Afirmam as requeridas a ocorrência da 

decadência, pois tratando o imóvel de produto durável competia ao autor 

ter reclamado dentro do prazo de 90 dias, contados a partir do 

recebimento do imóvel, com base no artigo 26, inciso II, do CDC. 

Sustentam, também, que a pretensão do autor estaria fulminada pela 

prescrição, pois o prazo para postular os pedidos descritos na inicial se 

iniciou em 20.10.2010, quando da entrega da posse do imóvel, findando 

em 20.10.2013, de acordo com o art. 206, § 3º, V, do Código Civil (03 

anos). Pois bem, a pretensão da parte autora alicerça-se em duas 

vertentes: uma destinada a obrigar/compelir as requeridas a promoverem 

os reparos necessários do imóvel a fim de sanar os problemas de 

infiltração e a outra reparação indenizatória a título de dano moral. Com 

efeito, no tocante a primeira hipótese aplica-se o prazo decadencial de 90 

(noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, § 1º do CDC quando se tratar 

de vícios aparentes e de fácil constatação, contados da entrega efetiva 

do bem ou, em caso de defeitos ocultos, a partir do momento em que se 

evidenciar o vício, conforme artigo 26, inciso II, § 3º do CDC. No caso 

concreto, os defeitos apontados no imóvel são ocultos, pois não poderiam 

ser constatados facilmente pelo autor à vista da necessidade da 
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ocorrência de um evento da natureza (chuva). Somente com o início do 

período chuvoso é que o autor pôde constatar o defeito do imóvel e isso 

certamente se deu entre os meses de novembro e dezembro de 2010, 

motivando, assim, a primeira reclamação datada de 13.01.2011 (fl. id. 

918474), a qual atende o prazo de 90 dias exigido pela lei. Esta primeira 

reclamação obstou a fluência do prazo decadencial, a teor do inciso I, § 

2º, do art. 26, do CDC, que somente retornaria o curso quando houvesse 

resposta negativa das requeridas, que deveria ser transmitida de forma 

inequívoca, resposta esta que não se vislumbra na espécie, já que ficou o 

autor aguardando o retorno das obras no imóvel, segundo se extrai do 

e-mail colacionado no id. 9184523. Assim, a parte autora não decaiu do 

seu direito de exigir a reexecução dos serviços necessários a reparação 

do imóvel. Por consequência, não há que se aplicar prazo prescricional à 

respectiva pretensão, diante da impossibilidade de aplicação de ambos os 

institutos para o mesmo fato. No que diz respeito ao prazo prescricional do 

pedido indenizatório, é de ser aplicado à regra geral do Código Civil que 

prevê o prazo de 10 anos, porquanto o Código de Defesa do Consumidor 

não traz regramento específico ao caso. Assim, tem-se a sua inocorrência 

na espécie, pois não se operou o prazo de dez anos entre a data do 

evento danoso (novembro/2010) e a propositura da presente ação 

(julho/2017). Outrossim, a matéria aqui discutida, tanto quanto ao prazo 

decadencial como prescricional, foi objeto de análise pelo Superior 

Tribunal de Justiça, cujo entendimento esposado pela corte superior se 

amolda perfeitamente ao presente caso. In verbis: “DIREITO CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. (...). 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO 

DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. (...) 2. É de 90 (noventa) dias o 

prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil 

constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega 

do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode 

o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, 

a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia 

paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro 

direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as 

denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, 

porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de 

ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há 

incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, 

sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC 

que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, 

deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual 

corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada 

ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a 

ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. 

Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp 1717160/DF, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 

26/03/2018) Deste modo, rejeito as preliminares em análise. Da preliminar 

de falta de interesse de agir Afirma a parte requerida que o autor não 

comprovou que realmente sofreu algum prejuízo ou constrangimento pelos 

supostos danos na unidade residencial, de modo que lhe falta interesse de 

agir para o maneja da presente ação. Pois bem, o interesse de agir 

consiste na necessidade de demonstração pelo demandante de que a 

pretensão pleiteada é útil para garantir o direito disputado e de que sem 

ela, este direito pode acabar se perdendo. Nessa perspectiva, verifico que 

para o autor salvaguardar a pretensão indenizatória alegada na inicial se 

afigura necessário a propositura da presente ação. Logo, possui legítimo 

interesse para o manejo desta ação. Ademais, vejo que a matéria 

aventada pelas requeridas no tocante à ausência de comprovação de 

prejuízo ou constrangimento é afeta ao próprio mérito da ação, pois 

apenas com a instrução dos autos será possível averiguar se as 

requeridas realmente ofenderam o autor configurando o alegado dano 

moral. Assim, pelo princípio da asserção, a análise das condições da 

ação, em que está incluída o interesse de agir, deve se resumir a apreciar 

os fundamentos constantes da inicial, deixando para o mérito tudo aquilo 

que, como no caso judicializado, dependa do acervo probatório. Deste 

modo, remeto tal assertiva como questão do mérito, eis que esta preliminar 

confunde-se inquestionavelmente com o objeto da lide, que será 

examinada quando da prolação da sentença. Dos pontos controvertidos 

De acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os seguintes pontos 

controvertidos: a) se o imóvel descrito na inicial apresenta defeitos; b) em 

caso positivo, se os defeitos apontados no imóvel são originários de 

construção ou de outra causa, tal como má conservação ou ampliação do 

bem; c) quais os valores a serem despendidos para sanarem os eventuais 

defeitos; d) o dever das requeridas de promover o conserto dos defeitos 

eventualmente existentes no imóvel; e) se os fatos ensejaram dano moral 

e o seu quantum. Das provas Assim, ante a controvérsia instalada 

entendo ser de extrema relevância a produção de prova técnica. Isso 

porque, não há como apurar eventuais defeitos do imóvel e sua origem por 

meio da simples oitiva de testemunha, pois o caso exige especialidade 

técnica. Sobre esse enfoque, a determinação de perícia não deve ser 

considerada uma postura procrastinatória deste Juízo, mas si, providência 

que visa apenas assegurar o devido processo legal na sua dimensão 

substancial. Sendo assim, nomeio como perita a engenheira civil Marciane 

Prevedello Curvo, que poderá ser encontrada na Rua das Imbuias, n. 74, 

Condomínio Alphavil le, Cuiabá, Cep: 78010-360; e-mail : 

marcianepc@hotmail.com e marcineabenc@brturbo.com.br; FONE: 3619 

5650 e 8414 4141, a qual deverá ser intimada para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Considerando que a perícia foi requerida por 

ambas as partes (id. 11148559 e 12634931), os honorários periciais serão 

rateados entre as partes (art. 95, caput, do CPC). Intime a perita para 

eventualmente aceitar a nomeação, consignando que no prazo de 05 dias 

deverá informar o valor dos honorários que entende devido (art. 465, § 2º, 

inciso I, CPC). Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para se manifestar sobre ela no prazo de 05 dias (art. 465, § 3º, 

CPC). Fixados os honorários, intimem-se as partes para depositar o valor 

dos honorários (art. 95, do CPC), liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, CPC). Venham as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o 

perito com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da 

perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem 

intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 

dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo, bem como a necessidade de responder os pontos controvertidos 

fixados nas letras “A”, “B” e “C”. Com a entrega do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os 

assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde 

logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação para eventual designação de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005068-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO CARVALHO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/11/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000873-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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MAYCON AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 27/11/2018, às 13h00min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004887-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

IGO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/11/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004667-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DIVINA GUIMARAES DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/11/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003530-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANNE JOANA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/11/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004214-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

CECILIA DA SILVA GALLINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS RENASCER EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

MARIA CAROLINA PESSATTI (ADVOGADO(A))

MAXIEL VETORELLO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004214-38.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CARNES BOI BRANCO LTDA EXECUTADO: COMERCIO VAREJISTA DE 

ALIMENTOS RENASCER EIRELI - ME Vistos, etc. Compulsando os autos 

observo que foi penhorado em contas bancárias da parte executada a 

importância de R$ 6.441,06 (ids. 14400699 e 14724281), bem como 

verifico que as partes celebraram acordo extrajudicial, porém nada 

dispuseram acerca dos valores penhorados nos autos. Dessa forma, 

antes de apreciar o pedido de homologação do pacto e o pedido quanto a 

deliberação dos valores penhorados em favor da parte exequente, 

formulado no id. 14556117, venha a executada, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar a respeito dos valores penhorados nos autos, sob pena de seu 

silêncio valer como concordância tácita ao pedido formulado pela parte 

exequente no id. 14556117. Decorrido o prazo supra venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001806-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANADARK DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

22/10/2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009570-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009570-77.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALDA MARIA DA SILVA RÉU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de responsabilidade civil c/c 

rescisão de contrato proposta por Alda Maria da Silva em desfavor de 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser 

acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez a requerida 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da não rescisão do 

contrato. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. No impulso, diante da ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 
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conciliação para o dia 03/12/2018, às 16h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

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

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1005189-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005189-60.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSENIL DUARTE DA COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Rosenil Duarte da Costa promove ação de exibição de documentos 

com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar para exibição de 

contrato em face de Banco do Brasil – Agência 2764-2, pretendendo, em 

síntese, que o requerido traga aos autos cópia do contrato realizado com 

a autora, bem com se abstenha de inserir o nome da autora no banco de 

dados dos serviços de proteção ao crédito. Determinada a emenda da 

inicial nos ids. 8778040 e 11358226, se manifestou nos Ids. 9287172 e 

11482958. Na decisão de id. 11526373 o pedido liminar foi considerado 

prejudicado em virtude da sua incompatibilidade com o rito processual. O 

requerido apresentou contestação no id. 12678115, impugnando o pedido 

de justiça gratuita formulado pela autora, arguindo falta de interesse 

processual e, no mérito, afirmou que não se recusou a fornecer o 

documento solicitado, bem como ressalta que a autora não comprovou a 

solicitação prévia a instituição financeira, bem como ter realizado o 

pagamento do custo do serviço e a normatização da autoridade monetária. 

Alega que a autora não preenche os requisitos ensejadores da obrigação 

de exibição, afirma que a responsabilidade pela sucumbência deve ser 

atribuída a autora e informa ter cumprido com a determinação da exibição 

do documento. Ao final requereu o acolhimento das preliminares com 

consequente extinção do feito sem o julgamento do mérito. A autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 14076728. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. Da impugnação a justiça gratuita O 

requerido contesta a concessão do benefício da justiça gratuita deferido a 

autora, alegando que ela não procurou a Defensoria Pública para 

ingressar em juízo, fato este que comprova que a autora possui condição 

financeira de arcar com as despesas processuais. Com efeito, entendo 

que desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a 

concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da 

prova quanto a capacidade financeira da autora recai sobre o requerido, o 

qual não se desincumbiu de tal mister. Deste modo, não merece prosperar 

a pretensão do requerido, até porque ela se limitou a apresentar 

alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas. Ademais, já 

existe nos autos declaração de hipossuficiência da autora, conforme se 

observa no id. 11482994, sendo certo que o documento possui presunção 

de veracidade, prevalecendo até prova em contrário, ônus do qual a 

autora não se desincumbiu. A esse propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida a autora. Da preliminar de falta de interesse processual Aduz o 

requerido que a parte autora não demonstrou eficazmente a necessidade 

de utilizar-se da presente medida, sobretudo porque não formulou pedido 

administrativo acompanhado das taxas correspondentes de acordo com 

as norma expedidas pelo BACEN, e que o pedido não foi atendido pela 

instituição financeira em prazo razoável. Assim, requer a extinção do feito, 

sem resolução do mérito. A presente preliminar merece prosperar. Isso 

porque, O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 

1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que 

somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar 

de exibição de documentos quando estiverem preenchidos 

cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; 

(II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e 

(III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária, in verbis: "PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

10/12/2014, DJe 02/02/2015) Dessa forma, apesar da autora ter 

comprovado a relação jurídica com a instituição financeira, não há nos 

autos comprovante de prévio requerimento administrativo, requisito 

indispensável para configurar o interesse processual. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: “APELAÇÃO - CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NÃO COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO BANCO, BEM COMO 

DO PAGAMENTO DO CUSTO DE SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL DEMONSTRADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA. A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento tem 

de ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a 

comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a 

exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de 

serviço, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta 

de demonstração do interesse de agir. Neste sentido é a orientação do 

STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, julgado em 02.2.2015.” 

(TJMT - Ap 30827/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 

05/06/2018) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATICO PRÉVIO – 

AUSÊNCIA DE JUTADA COM A PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – CONFIGURAÇÃO - 
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DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 

EM APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.1. Para a 

procedência da ação de exibição de documentos o autor deve demonstrar 

a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o 

pagamento do custo do serviço.2. Ausente comprovação do prévio 

requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à parte 

autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito.3. Considerado 

documento indispensável para a propositura da ação de exibição de 

documentos, o requerimento administrativo deveria ter sido carreado com 

a petição inicial ou, ao menos, durante o tramite da ação em primeiro grau 

de jurisdição, a fim de oportunizar que acerca dele se manifestasse, o 

banco requerido; não sendo admissível a juntada do documento apenas 

em sede de “embargos dos embargos” opostos em apelação, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.4. Nem se 

cogite de fazer presumir a existência do aludido documento, com base em 

manifestações exaradas pelo banco/embargado, porquanto, na qualidade 

de documento indispensável para o ajuizamento da demanda, sua 

existência não é passível de presunção.5. Assim, ausente comprovação 

do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à 

parte autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito.3. O 

recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para 

alterar decisão, quando não encontrada omissão, contradição e/ou 

obscuridade.” (TJMT - ED 30007/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Portanto, considerando a inexistência de 

pedido administrativo, restou evidenciado a ausência de interesse 

processual da parte autora na presente lide, tendo em vista a ausência de 

pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção do Poder 

Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora de interesse 

processual, outra alternativa não há senão reconhecimento da ausência 

de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, do 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005977-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO ALEX DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005977-40.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

FABIO ALEX DA CRUZ RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Fábio Alex da 

Cruz promove ação de exibição de documentos c/c pedido de tutela 

cautelar em face de Banco PAN S/A, pretendendo, em síntese, que o 

requerido traga aos autos cópia de todos os contratos consignados ativos 

e inativos relacionados ao nome da parte autora, apresentação e 

esclarecimento de planilha de cálculos, com a justificativa do valor da 

dívida e descriminação do início e termino do desconto em folha de 

pagamento e descriminação pormenorizada dos juros e demais encargos, 

em conta disso, torná-lo definitivo, bem como as contas gráficas dos 

empréstimos efetuados. Requer ainda os contratos de cartão de credito 

com as faturas detalhadas mensais desde a data da contratação. 

Determinada a emenda da inicial no id. 14166075, se manifestou nos id. 

14268497. Na decisão de id. 14296190 foi determinado que a parte 

requerida apresentasse a documentação requerida. O requerido 

apresentou contestação no id. 14876186, arguindo falta de interesse 

processual e, no mérito, afirmou que não se recusou a fornecer o 

documento solicitado, bem como solicitou prazo para apresentar a 

documentação requerida. No id. 15439469 o requerido informou a exibição 

do contrato celebrado entre as partes no id. 1539470. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 15536786. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. Da preliminar de falta de interesse 

processual Aduz o requerido que a parte autora não demonstrou 

eficazmente a necessidade de utilizar-se da presente medida, sobretudo 

porque não se negou a realizar a entrega dos documentos solícitos, bem 

como ressalta que irá apresentar os contratos, não existindo assim, uma 

lide. Da análise dos autos, verifico que realmente o autor não possui 

interesse processual. Isso porque, O Superior Tribunal de Justiça ao 

apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos 

repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o 

ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando 

estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) 

existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não 

atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, in 

verbis: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIALREPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) 

Dessa forma, apesar da autora ter comprovado a relação jurídica com a 

instituição financeira e o prévio requerimento administrativo, não há nos 

autos comprovante de que o requerido não tenha cumprido a solicitação 

em prazo razoável e que o autor tenha realizado o pagamento do custo do 

serviço, requisitos indispensáveis para configurar o interesse processual. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: “APELAÇÃO 

- CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NÃO COMPROVAÇÃO DO 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO BANCO, 

BEM COMO DO PAGAMENTO DO CUSTO DE SERVIÇO – FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA. A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento tem 

de ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a 

comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a 

exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de 

serviço, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta 

de demonstração do interesse de agir. Neste sentido é a orientação do 

STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, julgado em 02.2.2015.” 

(TJMT - Ap 30827/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 

05/06/2018) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATICO PRÉVIO – 

AUSÊNCIA DE JUTADA COM A PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – CONFIGURAÇÃO - 

DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 

EM APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.1. Para a 

procedência da ação de exibição de documentos o autor deve demonstrar 

a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o 

pagamento do custo do serviço.2. Ausente comprovação do prévio 

requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à parte 

autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito.3. Considerado 

documento indispensável para a propositura da ação de exibição de 

documentos, o requerimento administrativo deveria ter sido carreado com 

a petição inicial ou, ao menos, durante o tramite da ação em primeiro grau 
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de jurisdição, a fim de oportunizar que acerca dele se manifestasse, o 

banco requerido; não sendo admissível a juntada do documento apenas 

em sede de “embargos dos embargos” opostos em apelação, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.4. Nem se 

cogite de fazer presumir a existência do aludido documento, com base em 

manifestações exaradas pelo banco/embargado, porquanto, na qualidade 

de documento indispensável para o ajuizamento da demanda, sua 

existência não é passível de presunção.5. Assim, ausente comprovação 

do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à 

parte autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito.3. O 

recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para 

alterar decisão, quando não encontrada omissão, contradição e/ou 

obscuridade.” (TJMT - ED 30007/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Portanto, considerando a inexistência da 

recusa do requerido em atentar a solicitação em prazo razoável e diante 

do não pagamento do custo do serviço, restou evidenciado a ausência de 

interesse processual da parte autora na presente lide, tendo em vista a 

ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção 

do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora de interesse 

processual, outra alternativa não há senão reconhecimento da ausência 

de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, do 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005972-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA GIUNTINI (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005972-18.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CARMEN LUCIA GIUNTINI RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Carme Lucia 

Giuntini promove ação de exibição de documentos c/c pedido de tutela 

cautelar em face de Banco PAN S/A, pretendendo, em síntese, que o 

requerido traga aos autos cópia de todos os contratos consignados ativos 

e inativos relacionados ao nome da parte autora, apresentação e 

esclarecimento de planilha de cálculos, com a justificativa do valor da 

dívida e descriminação do início e termino do desconto em folha de 

pagamento e descriminação pormenorizada dos juros e demais encargos, 

em conta disso, torná-lo definitivo, bem como as contas gráficas dos 

empréstimos efetuados. Requer ainda os contratos de cartão de credito 

com as faturas detalhadas mensais desde a data da contratação. 

Determinada a emenda da inicial no id. 14165971, se manifestou nos id. 

14263964. Na decisão de id. 14296303 foi determinado que a parte 

requerida apresentasse a documentação requerida. O requerido 

apresentou contestação no id. 14876186, arguindo falta de interesse 

processual e, no mérito, afirmou que a autora poderia obter as 

informações pertinentes ao contrato mediante solicitação administrativa, 

bem como informa a exibição da documentação solicitada, razão pela qual 

não poderá ser condenada ao pagamento de ônus sucumbenciais. Ao 

final requereu o acolhimento da preliminar e alternativamente a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos de ids. 14867263 a 

14867272. A parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 

15536784. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Da 

preliminar de falta de interesse processual Aduz o requerido que a parte 

autora não demonstrou eficazmente a necessidade de utilizar-se da 

presente medida, sobretudo porque o pedido deveria ser apreciado e 

dirimido na ação principal, bem como ressalta que a autora utilizou o meio 

inadequado para sua pretensão. Da análise dos autos, verifico que 

realmente a autora não possui interesse processual. Isso porque, O 

Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado 

sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse 

processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de 

documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os 

seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio 

requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o 

pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária, in verbis: "PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

10/12/2014, DJe 02/02/2015) Dessa forma, apesar da autora ter 

comprovado a relação jurídica com a instituição financeira e o prévio 

requerimento administrativo, não há nos autos comprovante de que o 

requerido não tenha cumprido a solicitação em prazo razoável e que o 

autor tenha realizado o pagamento do custo do serviço, requisitos 

indispensáveis para configurar o interesse processual. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: “APELAÇÃO - CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NÃO COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO BANCO, BEM COMO 

DO PAGAMENTO DO CUSTO DE SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL DEMONSTRADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA. A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento tem 

de ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a 

comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a 

exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de 

serviço, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta 

de demonstração do interesse de agir. Neste sentido é a orientação do 

STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, julgado em 02.2.2015.” 

(TJMT - Ap 30827/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 

05/06/2018) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATICO PRÉVIO – 

AUSÊNCIA DE JUTADA COM A PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – CONFIGURAÇÃO - 

DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 

EM APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.1. Para a 

procedência da ação de exibição de documentos o autor deve demonstrar 

a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o 

pagamento do custo do serviço.2. Ausente comprovação do prévio 

requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à parte 

autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito.3. Considerado 

documento indispensável para a propositura da ação de exibição de 

documentos, o requerimento administrativo deveria ter sido carreado com 

a petição inicial ou, ao menos, durante o tramite da ação em primeiro grau 

de jurisdição, a fim de oportunizar que acerca dele se manifestasse, o 

banco requerido; não sendo admissível a juntada do documento apenas 

em sede de “embargos dos embargos” opostos em apelação, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.4. Nem se 

cogite de fazer presumir a existência do aludido documento, com base em 

manifestações exaradas pelo banco/embargado, porquanto, na qualidade 

de documento indispensável para o ajuizamento da demanda, sua 

existência não é passível de presunção.5. Assim, ausente comprovação 

do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à 

parte autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito.3. O 

recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para 
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alterar decisão, quando não encontrada omissão, contradição e/ou 

obscuridade.” (TJMT - ED 30007/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Portanto, considerando a inexistência da 

recusa do requerido em atentar a solicitação em prazo razoável e diante 

do não pagamento do custo do serviço, restou evidenciado a ausência de 

interesse processual da parte autora na presente lide, tendo em vista a 

ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção 

do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora de interesse 

processual, outra alternativa não há senão reconhecimento da ausência 

de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, do 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Apparecida de Lourdes Araújo apresentou ação de cobrança de 

diferenças salariais de reenquadramento em face do Município de Várzea 

Grande-MT sustentando ser servidora aposentada e que em 01 de agosto 

de 2012, a autora foi reenquadrada na Classe C, Nível 08, pela Portaria 

847/2011, e que não houve o pagamento dos valores retroativos de 

setembro de 2012. Assevera que em 23 de novembro de 2016 foi 

publicada a Portaria 707/2016 que a reenquadrou na Classe E, Nível 8, 

alegando que faz jus a diferença de oito meses que não recebeu o valor 

corrigido. Informa, ainda, que faz jus a percepção de dois terços de férias 

referentes aos anos de 2012 e 2013. Finaliza, requerendo a condenação 

do requerido ao pagamento das diferenças dos enquadramentos que não 

foram devidamente enquadrados, bem como o pagamento de dois terços 

de férias referentes aos anos de 2012 e 2013, com apoio nos documentos 

anexados. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

suscitando a prescrição quinquenal, da ilegitimidade do Município por ser 

servidora aposentada e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte autora apresentou impugnação rechaçando os termos da defesa e 

ratificando os termos da inicial. Determinada a produção de provas, as 

partes informaram que não possuem provas a serem produzidas 

requerendo o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a 

lide de maior dilação probatória. Pleiteia a parte autora o pagamento das 

diferenças dos enquadramentos que não foram devidamente 

enquadrados, bem como o pagamento de dois terços de férias referentes 

aos anos de 2012 e 2013. Inicialmente, quanto a alegada ilegitimidade do 

Município e chamamento ao processo da Previvag, verifico que, apesar da 

autora estar aposentada desde o dia 08/12/2016, os pedidos constantes 

da inicial são anteriores a esse período, ou seja, período em que a autora 

estava na ativa. Por essa razão, não merece prosperar tal alegação. Pois 

bem. Constato que a parte autora requer o pagamento dados valores 

retroativos do reenquadramento dos períodos: 30/04/2011 a 30/06/2011; 

30/07/2011; agosto a dezembro de 2011; de janeiro a abril de 2012; 30 de 

abril a outubro de 2016; bem como o terço de férias referente aos anos de 

2012 a 2013. Anoto que a presente demanda foi distribuída em 30/01/2018 

e, no tocante a prescrição sustentada na peça de defesa, como prejudicial 

de mérito, verifico que o Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição 

quinquenal, dispõe em seu art. 1º que “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem.” Em contrapartida, o art. 3º, do referido Decreto, diz 

que “Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente Decreto.”. O Superior Tribunal de 

Justiça, editou a Súmula nº 85, da qual se extrai que “Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Com efeito, examinando-se a pretensão 

externada na inicial em harmonia com todo o entendimento aqui exposto 

acerca da prescrição quinquenal, conclui-se que as verbas pleiteadas 

pelo servidor municipal, por serem, em tese, devidas, foram parcialmente 

atingidas pela prescrição, mais precisamente aquelas eventualmente 

reconhecidas, anteriores a 30/01/2013, ou seja, anteriores aos cinco anos 

que antecederam o ajuizamento da ação, que se deu em 30/01/2018. 

Contudo, verifico também, que houve a interrupção da prescrição em 

razão do pedido administrativo realizado no dia 23 de agosto de 2012 

referente a diferença salarial desde maio de 2011 referente ao 

enquadramento. Pois bem. Analisando os documentos anexos, constato 

que a parte autora foi enquadrada na Classe E, nível 8, conforme Portaria 

nº 707/2016, datada em 23 de novembro de 2016. Em 08 de dezembro de 

2016 a parte autora foi aposentada por tempo de contribuição. O art. 87 da 

Lei 3507/2010, prevê que os efeitos financeiros da presente Leis serão 

integralizados em 2 (dois) períodos, conforme se vê: “Art. 87. Os efeitos 

financeiros alcançados pelo enquadramento inicial serão percebidos pelos 

servidores na proporção de: I – No mês de maio de 2011 em 50% 

(cinquenta por cento) do valor alcançado; II – No mês de maio de 2012 nos 

50% (cinquenta por cento) final do valor alcançado.” Assim, diante das 

provas carreadas aos autos, e tendo em vista o teor do art. 87, da Lei nº 

3.507/2010, não vislumbro de forma clara que foram devidamente pagas 

as diferenças salariais. Ademais, convém esclarecer que os efeitos 

financeiros da implantação do subsídio, nos termos da Lei nº 3.507/2010, 

se deram a partir de 01/05/2011, tendo posteriormente alguns artigos 

alterados pela Lei nº 3.651/2011. Quanto ao pagamento de um terço de 

férias, anoto que o período de 2012 está prescrito, restando apenas ao 

pagamento de um terço de férias do ano de 2013, pois, não restou 

demonstrado seu pagamento. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente, condenar o Município de Várzea Grande a pagar a parte 

Autora as diferenças salariais decorrentes do reenquadramento acima 

informado, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, observada 

a prescrição quinquenal, bem como 1/3 de férias referente ao ano de 

2013, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, 

declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga. Deixo de condenar a parte ré no pagamento das 

custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, 

I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários 

advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), 

fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, 

art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a 

sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do 

NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002211-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CURVO (ADVOGADO(A))

JOSE MATILDES NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

PAULA REGINA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, a parte Requerida 

apresentou contestação fora do prazo legal. No entanto, “in casu” não se 

aplica ao presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos 

indisponíveis do ente público (NCPC, art. 345, II). De mais em mais, partes 

legítimas e adequadamente representadas, havendo interesse no 

prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade objeto de 

declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, presentes 

os pressupostos processuais e os elementos condicionais da ação, 

declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002059-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DA MATA FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

C LA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (EXECUTADO)

CLAUDINEY PESTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos. C LA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, qualificada nos autos, e seus sócios CLAUDINEY 

PESTANA DE OLIVEIRA e LUCIENE DA MATA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

propôs “Exceção de Pré-executividade” em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, igualmente qualificada, alegando, em síntese, o cabimento da 

exceção para alegar matéria de ordem pública, como a decadência do 

crédito tributário. Alegam que, de acordo com o CTN, o prazo para o fisco 

constituir o crédito tributário é de 5 (cinco) anos, o que, a seu ver, 

ocorreu, já que a constituição se deu em 23.1.2017. Pedem, pois, sejam 

declarados nulos os lançamentos dos créditos tributários dos fatos 

geradores de 03/2012; 06/2012 e 10/2012, com vencimentos em 

30.4.2012, 20.07.2012, 20.9.2012 e 20.11.2012, constantes na CDA n. 

2017783, declarando extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do 

CPC. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual esclarece que a 

data de 23.1.2017 diz respeito à inscrição do débito em dívida ativa e não 

à constituição deste, como aludem os excipientes, e discorre sobre o 

lançamento de ofício do crédito em discussão, afirmando que este foi 

constituído definitivamente por meio do Aviso de Cobrança n. 1674342, 

não havendo que se falar em decadência. Argumenta, ainda, que o crédito 

também não está prescrito, pois a execução foi ajuizada em 27.3.2017, 

sendo que o despacho citatório se deu em 29.3.2017, interrompendo o 

prazo prescricional. Pede, assim, seja rejeitado o pedido, com o 

consequente prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. Do 

cabimento da exceção – O primeiro ponto a ser enfrentado no presente 

incidente processual é o cabimento ou não da via da exceção de 

pré-executividade, assinalando que a única matéria sustentada é a 

decadência que, como se sabe, pode ser alegada a qualquer momento, de 

qualquer forma, sem a necessidade da prévia garantia do juízo, exigência 

notadamente vinculada à interposição de embargos à execução. A 

jurisprudência é nesse sentido, conforme julgados colacionados por 

Theotonio Negrão (NEGRÃO, Theotonio, GOUVÊA, José Roberto F. e 

BONDIOLI, Luis Guilherme A. Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor. Saraiva, 43ª edição, 2011, p. 795): “A nulidade da 

execução pode ser alegada a todo o tempo, desde que ausentes os 

requisitos do art. 586 (RT 717/187). Sua arguição não requer segurança 

do juízo, nem exige a apresentação de embargos à execução (RSTJ 

85/256, STJ-RT 671/187, maioria, 733/175, RSTJ 155/163, RT 596/146, 

RJTJESP 85/274, 95/281, JTJ 157/214, 158/181, JTA 95/128, 107/230, 

Lex-JTA 619/315, RJTAMG 18/111). Deve ser decretada de ofício (STJ-RT 

671/187, maioria; STJ-3ªT., REsp 124.364-PE, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 

5.12.97, deram provimento, v.u., DJU 26.10.98, p. 113; JTA 97/278).” “Não 

se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, condições 

basilares exigidas no processo de execução, constitui-se em nulidade, 

como vício fundamental; podendo a parte argui-la, independentemente de 

embargos do devedor, assim como pode e cumpre ao juiz declarar, de 

ofício, a inexistência desses pressupostos formais contemplados na lei 

processual civil” (RSTJ 40/447). No mesmo sentido: RT 205/81, 811/326, 

RJTJERGS 169/247.” Portanto, até por meio de petição avulsa poderiam os 

executados se insurgir contra a execução para questionar a decadência, 

tendo preferido, neste caso, fazê-lo pela via da exceção de 

pré-executividade, que já se consagrou em nosso ordenamento jurídico 

como peça utilizada para veicular matérias não só conhecíveis de ofício, 

como se dava inicialmente, mas também, e cada vez mais primordialmente, 

que não exigem dilação probatória (STJ-3ª T., REsp 733.533, Min. Nancy 

Andrighi, j. 4.4.06, DJU 22.5.06). No mesmo sentido: STJ-1ª T., Resp 

841/1967, Min. Luiz Fux, j. 12.2.08, DJ 2.4.08; RT 844/295). A doutrina 

sinaliza para o mesmo rumo, como se vê a seguir: “O rol das hipóteses de 

cabimento da exceção de pré-executividade tem sofrido sistemática 

ampliação. De maneira que, atualmente, as matérias passíveis de serem 

alegadas nesta via excepcional não são somente as de ordem pública, 

mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, 

desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação 

probatória. (...) Apenas a título de exemplo, em exceção de 

pré-executividade se pode alegar: a) falta de algum dos requisitos de 

admissibilidade da execução (art. 267, CPC); b) falta ou vício do título 

executivo (art. 283, CPC); c) nulidade da execução; d) nulidade da 

penhora; e) nulidade da arrematação; f) evidente excesso de execução 

(art. 743, CPC); g) pagamento da dívida executada; h) ocorrência de 

prescrição ou decadência; i) compensação entre as partes etc.” Assim, 

ante a constatação de que a exceção de pré-executividade é via 

adequada para se arguir a decadência, por ser matéria de ordem pública, 

cognoscível, pois, de ofício, impõe-se a apreciação dos argumentos 

explorados no incidente. Da decadência – Em se tratando de tributo sujeito 

a lançamento por homologação e omisso o contribuinte, como no presente 

caso, em que o devedor incorreu em “irregularidade de escrituração; falta 

de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN; falta de 

recolhimento ICMS estimativa simplificada e na falta de recolhimento ICMS 

substituição tributária transcrita”, cumpre ao credor realizar o lançamento 

de oficio, “cujo prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos 

termos do art. 173, I, do CTN”[1], exatamente como fez o exequente, uma 

vez que efetuou o lançamento por meio de aviso de cobrança, 

constituindo os créditos em entre as datas de 30.4.2012 e 20.9.2015, 

segundo se infere do detalhamento da CDA (pgs. 9-10). De acordo com o 

entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo 

decadencial se inicia no primeiro dia do ano seguinte em que poderia ter 

sido lançado o crédito, como já mencionado acima. Confira isso nos 

seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO 

MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE RESP 

973.733/SC. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Pacificou-se no âmbito da Primeira Seção desta Corte Superior, por 

ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, o 

entendimento de que é de cinco anos o prazo decadencial para que seja 

constituído o crédito tributário pelo Fisco na hipótese em que o contribuinte 

não declara, tampouco efetua o pagamento antecipado, dos tributos 

sujeitos a lançamento por homologação. (...)(STJ - AgRg no REsp: 

1426496 SC 2013/0414371-6 – Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

j. 28.4.2015, p. DJe 12.5.2015) “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. 

DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 

PAGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA ART. 173, I, CTN. 
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CRÉDITO RECONHECIDO SOMENTE AOS BENS INTEGRANTES DO 

PRODUTO FINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. REVISÃO. COMPETÊNCIA DO STF. (...) 2. O acórdão 

recorrido adotou o posicionamento condizente ao estabelecido por esta 

egrégia Corte no recurso especial n. 973.733/SC, submetido ao rito 

estabelecido no art. 543-C, do Código de Processo Civil (recurso 

repetitivo), segundo o qual, nos casos de tributos sujeitos a lançamento 

por homologação, quando não há o pagamento antecipado - hipótese dos 

autos -, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é aquele 

estabelecido no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. (...) 4. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 246.013/SE – Segunda Turma, 

Rel. Ministro Castro Meira, j. 7.3.2013, p. no DJe 14.3.2013) No mesmo 

sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: “RECURSO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – ART. 

173, I, DO CTN – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 

FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O crédito 

referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com 

o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua 

constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. 

(...) (TJ/MT - AI 103408/2014 – Terceira Câmara Cível, Rel. Dra. 

Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 3.2.2015, p. DJE 9.2.2015) “AGRAVO 

REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PARCIAL PROVIMENTO 

– EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS 

DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECORRÊNCIA DO 

LAPSO QUINQUENAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro 

dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria 

ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS). (...)” (TJ/MT 

- Ag 53470/2015 – Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides Kneip 

Baranjak, j. 2.6.2015, p. DJE 9.6.2015) No caso dos autos, os fatos 

geradores do crédito tributário se deram entre o período de março de 2012 

e agosto de 2015, de modo que nenhum deles incorreu em decadência, já 

que o início do prazo decadencial do mais antigo se deu em janeiro de 

2013 e a constituição do crédito ocorreu em 30.4.2012, não transcorrendo 

o quinquênio previsto no art. 173, I, do CTN. Cumpre esclarecer que a data 

de 22.3.2017 tida pelos excipientes como a da constituição do crédito, na 

realidade, se refere à data do cálculo, tanto que na discriminação do 

crédito vem devidamente descrita a “data de constituição do crédito 

conforme demonstrativo de crédito” (pg. 7 - sic). Outrossim, ainda que se 

considerasse a data do Aviso de Cobrança II n. 1647342 como sendo a da 

constituição definitiva do crédito tributário, este ainda não teria decaído, 

pois registra a data de 14.12.2016. De igual modo, com base nos 

esclarecimentos acima, não há se falar em prescrição, como bem 

salientado pela parte exequente, pois a ação foi ajuizada em 27.3.2017, 

antes do decurso do prazo prescricional previsto no art. 174, do CTN, que 

tem como termo inicial da data da constituição definitiva do crédito 

tributário. Em face de todo o exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por C LA Comércio 

de Embalagens Ltda ME e seus sócios em face da Fazenda Pública 

Estadual, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução, 

com a intimação da exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo acima, conclusos. Deixo de 

condenar a parte excipiente em honorários advocatícios por não ser 

possível a fixação de tal verba em exceção de pré-executividade julgada 

improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 1.048.043, Min Hamilton 

Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido RT 810/298, JTJ 

308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)). Intimem-se. Cumpra-se. [1] (STJ – 

Agravo em Recurso Especial n. 660.820/MG (2015/0033302-2), Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, j. 29.5.2015)

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003901-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANTONIO CLUBE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos no prazo de 05(cinco) dias, 

sobre a não citação do segundo requerido PARANÁ CRED. (DENOMINADO 

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA). VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002746-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA (ADVOGADO(A))

ROSILEI LUIZA DE SOUZA (AUTOR(A))

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002746-73.2016.8.11.0002 AUTOR(A): ROSILEI LUIZA DE SOUZA RÉU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A Vistos. 1. Certifique-se a tempestividade das 

contestações apresentadas, bem como, da impugnação à contestação 

ofertada no id 5548330. 2. Ademais, certifique-se eventual decurso de 

prazo para impugnação à contestação apresentada pelos requeridos 

Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda e 

Rodobens Negócios Imobiliários S/A (id 5473961). 3. Após, voltem-me 

conclusos para deliberações pertinentes. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001611-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROSANA DA SILVA BARROS GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS ARRUDA DE MORAIS (TESTEMUNHA)
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MARILCEIA APARECIDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001611-26.2016.8.11.0002 AUTOR(A): KATIA ROSANA DA SILVA 

BARROS GONCALVES RÉU: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA Vistos. 1. Certifique-se a Sra. Gestora, a 

tempestividade da contestação apresentada. 2. Após, voltem-me 

conclusos para deliberações pertinentes. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005433-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NEVES DA SILVA (RÉU)

FABIANA FRANCO ORTEGA (RÉU)

CONSTRUTORA ALTO GARCAS LTDA (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar corretamente a emissão das guias de diligências 

dos oficiais de justiça e seus respectivos pagamentos para o devido 

cumprimento do Mandado monitório. Posto que os citandos, conforme a 

inicial, estão domiciliados em locais diversos um do outro e a diligência 

juntada nestes autos, id 1604667, o local indicado para diligência é "Bairro 

Centro, Várzea Grande - MT", diverso aos bairros/município dos citandos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003514-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA (EXECUTADO)

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME 

(EXECUTADO)

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004890-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE CUBAS GAMA (EXECUTADO)

VANDECLEI PETRONILO GAMA (EXECUTADO)

MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava 

Estagiária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001768-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONINA DO VALE MACIEL (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001768-62.2017.8.11.0002 AUTOR(A): LEONINA DO VALE MACIEL RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. . 1. Trata-se de requerimento de Tutela 

Provisória Antecipada em Caráter Antecedente, promovido por LEONINA 

DO VALE MACIEL, em face de BANCO PAN S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, com fulcro no artigo 303, §6º, do CPC, sob pena de 

ser indeferida a inicial e de o processo ser extinto sem resolução de 

mérito, in verbis: 3. Todavia, a parte autora, manteve-se silente, sem 

qualquer manifestação nos autos. 4. Ademais, o artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 5. Pois bem, considerando que 

a parte autora não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo 

suficiente para tal, conforme determinado, ausente então a exordial de 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 321, parágrafo único e artigo 303, § 3º, todos do Código de 

Processo Civil. 6. Sem custas e honorários advocatícios. 7. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 8. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001800-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002544-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THELMA SILVA GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000238-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA CLARA DA CONCEICAO MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000663-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005700-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME (RÉU)

CINTIA CRISTINA CAPATO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE,22 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000638-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA (RÉU)

SULENE DE SOUZA BERNARDES (RÉU)

RIBEIRO SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004584-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IKARO VINICIUS DE FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008665-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS PEROVANO DA SILVA (EXECUTADO)

E. PEROVANO DA SILVA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))
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G. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA MARA PEGNORATTO OAB - 888.774.421-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000528-04.2018.8.11.0002; AUTOR(A): GABRIEL PEGNORATTO SILVA 

REPRESENTANTE: KEILA MARA PEGNORATTO RÉU: BANCO BMG Vistos. 

1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com 

repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido liminar de 

Tutela de Urgência, promovida por G. P. S., REPRESENTADO POR SUA 

MÃE KEILA MARA PEGNORATO, em face de BANCO BMG S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que em 

dezembro de 2010 a representante do autor foi procurada por funcionário 

do banco réu e por necessidade financeira aceito contrair empréstimo no 

valor de R$1069,00 com desconto em folha de R$79,78. Sendo informado 

que o contrato lhe seria encaminhado via postal. 3. No entanto, foi omitido 

pelo réu que o empréstimo a qual a genitora do autor aquiesceu por 

telefone, foi na verdade um cartão de crédito 4. Aponta que no início a 

parte autora não desconfiou dos descontos, no entanto passados mais de 

sete anos de descontos ininterruptos percebeu que algo estava errado e 

após vários contatos telefônicos teve a informação de que se tratava de 

cartão de crédito e não empréstimo consignado. 5. É notório que os juros 

do rotativo do cartão de crédito são os mais altos do mercado e as dívidas 

a longo prazo tornam-se impagáveis, sendo que no caso concreto o que 

vem sendo debitado da pensão do autor são os juros rotativos. Apurou-se 

que nesse sentido foram pagos mais de nove mil reais. 6. A representante 

do autor então percebeu que fora enganada e na verdade contratou 

empréstimo via retirada em dinheiro de cartão de crédito com reserva de 

margem consignável e que os valores que achava que eram as parcelas 

era referente ao mínimo da fatura do cartão de crédito. 7. O autor alega 

que houve violação dos princípios da boa fé, transparência e ao direito a 

informação adequada e clara isto porque a operação realizada foi viciada 

de consentimento. A parte autora não teve acesso ao contrato e extrato 

das faturas do referido cartão de crédito e a requerida se recusa a exibir 

a documentação. 8. Pugna, pela suspensão dos descontos na folha de 

pagamento e a devolução em dobro pelo Banco réu dos valores pagos a 

maior pelo autor, com a comunicação a fonte pagadora, bem como sejam 

suspensas as cobranças e reflexos administrativos do referido contrato e 

que se abstenha em inserir o nome do autor nos cadastros restritivos ao 

crédito. 9. Postula ainda que o requerido apresente em 15 (quinze) dias o 

contrato original da operação e os extratos mensais das faturas do cartão 

de crédito, objeto deste pedido. 10. Por fim, postula a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova 

e a declaração de nulidade da operação de cartão de crédito consignado, 

convertendo em empréstimo consignado. É o relatório. Decido. 11. 

Trata-se de Ação Declaratória com pedido de Tutela de Urgência e outros 

que indicou as partes devidamente qualificadas nos autos, conforme 

relatório acima. 12. Para a concessão da Tutela de Urgência é necessário 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300 do CPC. 13. No caso em comento, verifico que não 

estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da parte autora. 14. Explico. A parte autora alega que consentiu via 

telefone com contrato diverso do que está atualmente sendo debitado do 

valor da pensão. Todavia, em que pese a aparência de veracidade nas 

informações, não há nos prova suficiente que seja capaz de fundamentar 

a tutela de urgência “antecipada”do novo Código de Processo Civil. Resta 

somente as informações da parte autora e a ficha financeira que aponta a 

realização de operação bancária com a parte requerida por cartão de 

crédito e também pela modalidade consignação. 15. Ademais, o Poder 

Judiciário só pode obrigar a realização de conduta positiva mediante a 

existência de regras previamente estabelecidas, respeitando a atividade 

privada e a autonomia de vontade. 16. Por tais motivos, não consigo 

vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado 

para que possa conceder-lhe liminarmente a antecipação dos efeitos da 

tutela, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 18. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 13/12/2018, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 21. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 22. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007684-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA (ADVOGADO(A))

TELMA RAMALHO COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007684-77.2017.8.11.0002; AUTOR(A): TELMA RAMALHO COSTA RÉU: 

BANCO BMG Vistos. 1. Considerando que a parte autora em sua inicial 

alega a falsidade da assinatura aposta no contrato de Autorização de 

Saque, concedo o prazo de 15 dias para que as partes indiquem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Após, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008414-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR JOSE QUEIROZ (EXECUTADO)

SUPERMERCADO DENYS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008414-54.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: SUPERMERCADO DENYS LTDA - ME, ODENIR JOSE 

QUEIROZ Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito 

em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado 

o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 
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os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006949-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006949-10.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GONCALO 

MENDES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 30.487,40 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais 

e quarenta centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Verifico ainda que, 

o instrumento procuratório e substabelecimento juntados aos autos, 

encontram-se vencidos, conforme prazo de validade descrito no mesmo. 

5. Assim, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha 

as custas remanescentes, bem como regularize a representação 

processual, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 6. 

Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 7. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 8. Às providências. 

.. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005951-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIANNI LUDIMILA DE MATOS FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005951-42.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: GRAZIANNI LUDIMILA DE MATOS FONTES Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Por derradeiro, constato que o instrumento 

procuratório juntado aos autos, encontra-se vencido, conforme prazo de 

validade descrito no mesmo, entretanto, por se tratar de vício sanável, 

concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor regularize a 

representação processual, sob pena de extinção (art. 76, I, do Código de 

Processo Civil). 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. 

.. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006953-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CUNHA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006953-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PAULO CUNHA 

DE ARAUJO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 52.133,78 (cinquenta e dois mil cento e trinta e três reais e 

setenta e oito centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Dessa maneira, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

5. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 7. Às providências. 

.. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009342-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 
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1009342-05.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ROBERTO CARLOS 

DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009400-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009400-08.2018.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: VALTER MARIA DE OLIVEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, proposta por OMNI S/A – 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de JOELB 

FERNANDES, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos autos, constato 

que o nome do requerido encontra-se cadastrado equivocadamente como 

“VALTER MARIA DE OLIVEIRA”, dessa forma, proceda-se à Secretaria a 

devida retificação. 4. Verifico ainda, que o autor colacionou a Notificação 

Extrajudicial no endereço do contrato, no entanto, esta retornou com o 

motivo “Não Existe o Número”, carecendo de seu comprovante de 

recebimento. 5. Em que pese à juntada do instrumento de protesto, denoto 

que o autor realizou somente uma tentativa de entrega da referida 

notificação, deste modo, o mesmo não esgotou todos os meios para 

localização do requerido, a fim de efetivar sua constituição em mora. 6. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017)”. 7. 

Ademais, denoto que dentre a documentação necessária não consta os 

comprovantes do recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise do pedido. 8. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane 

as irregularidades, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 9. Intime-se. 

Cumpra-se. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003036-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA FERREIRA MESQUITA AIRES (RÉU)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003036-54.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: CRISTINA FERREIRA MESQUITA AIRES Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Cobrança, promovida por BANCO BRADESCO CARTOES S/A, em 

face de e CRISTINA FERREIRA MESQUITA AIRES, partes devidamente 

qualificadas nos autos, pretendendo o recebimento do valor de R$ R$ 

110.316,21 (cento e dez mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e um 

centavos), referente ao Cartão de Crédito n. 5491591001417503. 2. Pois 

bem. Em que pese os autos encontrarem-se aptos para julgamento, 

verifico que a requerida/reconvinte, em sua contestação/reconvenção, 

afirma residir na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, trazendo 

como prova os comprovantes de pagamento e energia elétrica. 3. Desta 

feita, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

em favor daquele juízo, para onde estes autos deverão ser 

encaminhados. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005605-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005605-91.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE LUIZ DE SOUZA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Conforme requerido pelo autor em 

Id. 14666988, corrijo o valor da causa para R$ 20.808,08 (vinte mil, 

oitocentos e oito reais e oito centavos) que corresponde à integralidade do 

débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas. 3. Dessa 

maneira, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha as 

custas remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, 

art. 290). 4. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, 

junto ao registro do feito. 5. Após o recolhimento das custas 

remanescentes remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 6. 

Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004195-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA VALERIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004195-32.2017.8.11.0002; REQUERENTE: SEBASTIANA VALERIA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de 

Embargos de Declaração, alegando suposta CONTRADIÇÃO e ERRO no 

decisório embargado, na medida em que contraditaria com as provas 

constantes nos autos. 2. Os Embargos de Declaração foram opostos no 

prazo legal, conforme se depreende de certidão retro. É o relatório. 

DECIDO. 3. Preliminarmente, registro que no caso vertente não é 

necessário oportunizar resposta à parte adversa sobre os embargos de 

declaração interpostos, visto que não aponta matéria modificativa. 4. 
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Conheço, pois, os Embargos, na forma dos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, e os REJEITO, visto que não existe contradição 

na decisão proferida. Vejamos. 5. O artigo 1.022, I do CPC preconiza o 

seguinte: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;” 

6. Ressalto que é cada vez mais usual a utilização do recurso, sob o 

fundamento da contradição, sob a justificativa que a decisão é 

contraditória com as provas dos autos. 7. Todavia, a contradição que 

enseja no cabimento dos embargos se dá quando a decisão é apenas 

aquela interna, ou seja, da decisão em si considerada de forma que sua 

exata compreensão reste prejudicada. 8. Com o intuito de corroborar, 

colaciono julgado do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. 

INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO 

PÚBLICO.TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

“contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, 

aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio 

julgado”. (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira 

Turma, DJe 13/10/2010). 9. Ademais, mera anotação manual em extrato 

bancário não é capaz de fazer prova, conforme já decidido 

valorativamente na sentença embargada. 10. Ante o exposto, por inexistir 

contradição na decisão, DEIXO DE ACOLHER AS RAZÕES DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte requerente e, por 

conseguinte, mantenho inalterada a decisão proferida. 11. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1032662-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MORAIS (AUTOR(A))

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1032662-98.2017.8.11.0041; AUTOR(A): JOSE CARLOS MORAIS RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Inicialmente acolho o pedido de emenda 

da inicial e considero eficaz a prova trazida no id. 12069006 e CONCEDO a 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 2. Na 

sequencia da análise do pedido verifico que a prova de recusa é 

imprescindível para instruir a Ação de Consignação em Pagamento, uma 

vez que esta não é a via adequada para alterar a forma de pagamento 

contratada. 3. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - FORMA DE 

PAGAMENTO CONTRATADA - DÉBITO EM CONTA - PRETENSÃO DE 

MODIFICAÇÃO - BOLETO BANCÁRIO - AÇÃO PRÓPRIA - AUSÊNCIA DE 

RECUSA DO CREDOR - IMPROCEDÊNCIA. - Pretendendo o autor a 

alteração da forma de pagamento contratada, de débito em conta para 

boleto bancário, é inviável a via consignação em pagamento, que não se 

presta para a revisão de contrato. - Primeiro recurso provido. Segundo 

recurso prejudicado. (TJMG - Ap. 10024122871148001, DES. ALVIMAR DE 

ÁVILA, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2014, 

Publicado em 08/05/2014)”. 4. Ainda: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DA PROVA 

DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO - 

PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - ART. 267, VI, DO CPC - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A procedência do 

pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do 

credor em receber o valor ofertado pelo devedor. Não comprovada a 

recusa injusta, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do 

mérito, por falta de interesse de agir. (TJMT - Ap 119473/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)”. 5. Assim, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o autor instrua o feito com a prova de recusa da 

instituição financeira em receber o valor, sob pena de extinção do feito 

(art. 485, VI, CPC). 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006592-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA NUNES SERRILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006592-30.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: CRISTINA NUNES SERRILHO Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de 

CRISTINA NUNES SERRILHO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição de Id. 14748264 e 14748403, o autor veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer 

fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Considerando que a 

parte autora desiste do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005820-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CORONEL DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005820-67.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WILSON CORONEL DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de WILSON CORONEL DA COSTA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 14918799, 

o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que 

a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Considerando que a parte autora desiste do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. 

P. I. C. 8. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006782-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006782-90.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADELCIO DE SOUZA Vistos. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ADELCIO DE SOUZA, 
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ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 15104700, 

o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que 

a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 7. P. I. C. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006586-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON SENA LOURENCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006586-23.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: AYRTON SENA LOURENCO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por ITAU UNIBANCO S.A, em 

desfavor de AYRTON SENA LOURENCO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 15688139, o autor veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 7. P. I. C. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005615-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIEL GONCALVES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005615-38.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RONIEL GONCALVES LOPES Vistos. 

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de RONIEL GONÇALVES 

LOPES, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 

15349503, o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem 

custas. 6. Considerando que a parte autora desiste do prazo recursal, 

certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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