
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Quinta-Feira, 6 de Dezembro de 2018 - Edição nº 10390

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 3
Entrância Especial 3
Comarca de Cuiabá 3
Diretoria do Fórum 3
		Gerência de Recursos Humanos 3

Varas Cíveis 3
		2ª Vara Cível 3
		3ª Vara Cível 3
		4ª Vara Cível 14
		5ª Vara Cível 47
		6ª Vara Cível 53
		7ª Vara Cível 53
		8ª Vara Cível 57
		9ª Vara Cível 64
		10ª Vara Cível 76
		11ª Vara Civel 83
		1ª Vara Especializada em Direito Bancário 98
		2ª Vara Especializada em Direito Bancário 98
		3ª Vara Especializada em Direito Bancário 106
		4ª Vara Especializada em Direito Bancário 106
		Vara Especializada em Ação Civil Pública e
Ação Popular 106

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 107
		1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 107
		2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 109
		4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 111
		5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 114
		6ª Vara Especializada de Família e Sucessões 114

Varas Especializadas da Fazenda Pública 118
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 118
		4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 120
		5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 122
		Vara Especializada de Execução Fiscal 123

Varas Criminais 123
		1ª Vara Criminal 123

Varas Especializadas de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher 124
		1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 124

Varas Especializadas da Infância e
Juventude 125
		1ª Vara Especializada da Infância e Juventude 125

Juizados Especiais 126
		Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá 126

Comarca de Rondonópolis 128
Diretoria do Fórum 128
Varas Cíveis 129
		1ª Vara Cível 129
		2ª Vara Cível 131

		3ª Vara Cível 134
		4ª Vara Cível 137

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 147
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 147
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 153

Varas Especializadas da Fazenda Pública 153
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 153
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 155

Varas Criminais 156
		1ª Vara Criminal 156

Comarca de Sinop 156
		1ª Vara Cível 156
		3ª Vara Cível 157
		4ª Vara Cível 163
		5ª Vara Cível 163
		6ª Vara Cível 164
		7ª Vara Juizado Especial 164

Comarca de Várzea Grande 168
Varas Especializadas de Família e
Sucessões 168
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 168
		3ª Vara Especializada da Família e Sucessões 169

Varas Cíveis 170
		1ª Vara Cível 170
		2ª Vara Cível 175
		3ª Vara Cível 177
		4ª Vara Cível 181

Varas Especializadas da Fazenda Pública 182
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 182
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 182
		Vara Especializada de Direito Bancáriio 182



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 585/2018-GRHFC - Regulamentar a forma de transferência 

de um plantão para outro, em relação aos gestores judiciários e oficiais de 

justiça.

* A Portaria nº 585/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005620-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MATOS DA SILVA OAB - MT21344/O (ADVOGADO(A))

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005620-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELISABETH APARECIDA 

FERREIRA REQUERIDO: JOADIR SILVA DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de 

tutela antecipada em ação de reintegração de posse ajuizada por 

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA contra JOADIR SILVA DE ALMEIDA 

visando à proteção possessória de um imóvel medindo 2.238,38 m2, 

localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 01, nesta capital. Os autos 

foram distribuídos inicialmente perante a 5ª vara cível desta comarca. 

Alega a autora que adquiriu o imóvel em litígio no ano de 2007, mediante 

escritura pública de cessão de direitos possessórios de Marluce Adriana 

Rondon, e que no mesmo ano realizou a medição por profissional 

habilitado, delimitando a área com confecção de mapa e memorial 

descritivo. Alega ainda que no ano de 2011, devida as constantes 

invasões que ocorria no local, seu ex-marido contratou o senhor José 

para cuidar do imóvel. Aduz que após a entrada do senhor José, a autora 

edificou um barracão de alvenaria e cercou a área com tapumes. 

Assevera que o requerido de forma ilegal invadiu o imóvel da autora e 

ergueu ali uma serralheria, motivo pelo qual registrou um boletim de 

ocorrência. Assevera ainda que no ano de 2017, a autora foi esbulhada 

pelo senhor Alessio Pereira dos Santos, o que ensejou ação de 

reintegração de posse em trâmite perante a 6ª vara cível desta comarca, 

onde foi deferida a medida liminar de reintegração de posse. Ao final, 

pugnou pela concessão de tutela antecipada e instruiu a ação com os 

documentos do id. 12077656 ao id. 12084466. Os autos foram remetidos a 

esta vara especializada (id. 12106980). A audiência de justificação se 

realizou conforme o termo do id. 16129757. É a síntese necessária, 

decido. Para a concessão da antecipação da tutela se faz necessário 

comprovar os requisitos do art. 300 do CPC, a saber: 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. Para Nelson Nery Júnior, o art. 300, do CPC, a concessão da 

tutela de urgência enseja a demonstração do perigo, ou seja, o periculum 

in mora, e também a plausibilidade do direito, ou seja, o fumus boni iuris, 

uma vez que, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo[1]. Entretanto, para a concessão dos efeitos da aludida tutela, 

necessário se faz, ainda, a demonstração dos requisitos/pressupostos 

instrumentais específicos das ações possessórias, previstos no art. 561 

do Código Civil, quais sejam: Art. 561. O possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho: 

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. 

Pois bem, nos autos em comento, a posse da autora não restou 

demonstrada, em sede de cognição sumária, não exauriente, pois em que 

pese ela possua uma escritura pública de cessão de direitos 

possessórios da área, esta não é capaz de demonstrar que vinha 

exercendo a posse sobre toda a área. A testemunha LUIZ ÂNGELO DA 

SILVA FILHO, ouvido durante a audiência de justificação, disse que 

pretendia abrir uma distribuidora de água e gás no local em parceria com a 

autora, e que não se concretizou devido ao fato do senhor João dos 

Santos, ex-marido da autora, ter vendido parte da área para o senhor 

Alessio. As testemunhas MARCELO SILVA CARVALHO e JOSÉ AILTON 

MIRANDA DA SILVA informaram que prestaram serviços no imóvel em 

litígio para colocação de tapumes e cercas, no entanto, não se recordam o 

ano. Inobstante a autora tenha juntado aos autos notas fiscais de 

empresas de materiais de construção, as mesmas constam como local de 

entrega o bairro Boa Esperança, local diverso da área em litígio. Além do 

mais, a testemunha Luiz Ângelo afirmou que a área que foi ocupada pelo 

senhor Alessio é diversa da área ocupada réu, ou seja, a ação 

possessória movida contra Aléssio não comprova a posse exercida na 

parte da área ocupada pelo réu Joadir. Apesar da autora informar que a 

posse direta era exercia pelo senhor José, caseiro, o mesmo não foi 

arrolado como para prestar depoimento em audiência. Insta consignar que 

a própria autora afirmou que o réu está no local há mais de 02 anos, 

tratando assim de posse velha, não configurando neste momento o 

“periculum in mora”. Desta feita, em que pese à parte autora não se 

desincumbiu, neste momento, em demonstrar sua posse, assim, com 

fundamento no art. 300 e art. 561, ambos do CPC, INDEFIRO a antecipação 

da tutela para reintegração de posse da autora no imóvel localizado na 

Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 01, nesta capital. 1- INTIMO, neste ato, via 

DJE, a parte autora, da presente decisão. 2- INTIME-SE o réu através de 

seu advogado, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados na inicial pela parte autora, se não contestados, bem como da 

presente decisão. Ressalto que, por serem assistidos pela Defensoria 

Pública, a intimação é pessoal. 3- DECORRIDO o prazo, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar-se. Cumpra-se expedindo o pertinente. Cuiabá/MT, 

06 de novembro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito 

[1] Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa 

Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2015.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025711-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE FERNANDA DANTAS NOGUEIRA DA SILVA NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025711-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GRAZIELE FERNANDA DANTAS NOGUEIRA DA SILVA NASCIMENTO 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, 

devendo ser expedido o competente alvará em favor do advogado da 

parte credora, constando os dados bancários informados. De igual modo, 

defiro a intimação da parte devedora para depositar o valor remanescente 
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apontado pela parte credora, acrescido da multa e dos honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cada um, sobre o valor do principal 

atualizado, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora 

(NCPC, 526, § 2º). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004284-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI BYLICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004284-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NOELI BYLICA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Intime-se a exequente para em 05 (cinco) dias 

manifestar acerca do pagamento voluntário realizado pela executada. 

Decorrido prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037249-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERTON BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY VULCZAK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037249-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERTON BARBOSA DE ALENCAR RÉU: WANDERLEY VULCZAK Vistos. 

Decorrido o prazo de suspensão solicitado pelas partes, manifeste-se a 

parte autora, requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022667-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONDINA MORO OAB - MT0016569A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022667-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. As 

partes celebraram acordo no petitório de id 12589193, homologado pela 

sentença de id 12666567, no qual convencionaram que as custas e 

despesas processuais seriam de responsabilidade da parte autora. Desta 

feita, defiro o petitório de id 13443428, de direcionamento à parte autora 

da intimação para o pagamento das custas e despesas processuais 

iniciais eventualmente pendentes, dispensado o recolhimento das custas e 

despesas processuais remanescentes, por terem as partes entabulado 

acordo antes da prolação de sentença de mérito (NCPC, 90, § 3º). 

Ademais, ultimem-se as determinações contidas na sentença 

homologatória acima citada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001900-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO AYRES DA SILVA OAB - MT23869/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

K. S. D. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001900-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA SILVA LEITE RÉU: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. Havendo 

transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas 

serão divididas igualmente (NCPC, 90, § 2º). A transação ocorreu antes da 

sentença de mérito, ficando as partes dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver, mas não das iniciais não 

recolhidas pela parte autora em razão da concessão a ela dos benefícios 

da gratuidade da justiça (NCPC, 90, § 3º, e 98). Suspensa a exigibilidade 

da metade das custas e despesas processuais devidas pela parte autora 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça (NCPC, 98, §§ 2º e 3º). Desta 

feita, intime-se a parte ré ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da metade de sua responsabilidade . Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023651-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA (EXECUTADO)

JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023651-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO DE OLIVEIRA EXECUTADO: JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR, 

SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA Vistos. Levem-se a efeito as 

determinações contidas na sentença de id 9330872. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041881-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH REIS CALCADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041881-04.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIETH REIS CALCADOS REQUERIDO: GAHYVA E 

MARTINS ADVOGADOS Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se o exequente para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 4 de 187



Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040792-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADIB HAGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE OAB - MT0005703A 

(ADVOGADO(A))

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RIVA (EXECUTADO)

JANETE GOMES RIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040792-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SERGIO ADIB HAGE EXECUTADO: JOSE GERALDO RIVA, JANETE GOMES 

RIVA Vistos etc. Cite-se o devedor executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039357-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE AGUIAR OAB - SP241861 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.J.TEODORO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039357-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EXECUTADO: 

A.J.TEODORO DA SILVA - ME Vistos etc. Cite-se o devedor executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040648-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARICELMA CRISTINA DE MORAES FLIEGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040648-69.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA, LENE ENGLER DA 

SILVA REQUERIDO: ESPÓLIO AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER Vistos 

etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração 

de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos 

autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se com 

urgência na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo 

deprecado independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040810-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMAK ENGENHARIA E COM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVEIRA GALVAO MORAES OAB - SP182466 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040810-64.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TRIMAK ENGENHARIA E COM LTDA REQUERIDO: GUIZARDI 

JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Vistos etc. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos 

autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido 

o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com 

apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041070-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GIOVANI SOARES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041070-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA 

REQUERIDO: GIOVANI SOARES RAMOS, SILVIA NUNES DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a 

alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do 

eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente 

deprecata a este Juízo. Intime-se o patrono da parte autora para 

apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte 

i n t e r e s s a d a  p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido 

o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com 

apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041020-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DIAS DA SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041020-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMILSON DIAS DA SILVA GONCALVES RÉU: B2W COMPANHIA DIGITAL 

Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040566-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ROSALIA LEIVA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R AGUIAR ALVES - ME (REQUERIDO)

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040566-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BEATRIZ ROSALIA LEIVA DO PRADO REQUERIDO: NAJU 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, R AGUIAR ALVES - ME Intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira; ii) Junte aos autos cópia atualizada da 

negativação (art. 320 do CPC); Advirto a parte autora que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único). Em se tratando do item “i”, o não atendimento 

da providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040895-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE APARECIDA SODRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24222/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOTO ART LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040895-50.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIENE APARECIDA SODRE DA SILVA REQUERIDO: FOTO 

ART LTDA - ME Vistos etc. Intime-se o autor para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, adequando a qualificação do réu nos termos do art. 

319, II do CPC/15”, bem como para juntar nos autos o comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica demandada junto à 

Receita Federal. Consigno que, o não atendimento das determinações 

acima importará em indeferimento da inicial nos termos do art. 321, 

Paragrafo Único do CPC/15. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041122-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041122-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA REQUERIDO: 

ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

das custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial 

de justiça. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, façam os autos 

conclusos para designação de audiência para a inquirição da testemunha. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo 

deprecado independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040856-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO NOVA VENEZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA MONFREDINI CARVALHO NEVES (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO RAMOS CAMERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040856-53.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO NOVA VENEZA EXECUTADO: PAULO ROBERTO 

RAMOS CAMERA, GABRIELA MONFREDINI CARVALHO NEVES Vistos etc. 

Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040318-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA E NOIVAS LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040318-72.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS REQUERIDO: CASA 

E NOIVAS LTDA ME - ME Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. A presente 

deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, assim, 

incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a presente como mandado, 

após, cumprida a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039532-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO OAB - SP165378 

(ADVOGADO(A))

STEPHANIE GHIDINI LALIER OAB - SP314894 (ADVOGADO(A))

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOGHI EXPRESS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

RAFAEL APARECIDO GHIORZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039532-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA. 

REQUERIDO: LOGHI EXPRESS EIRELI - EPP, RAFAEL APARECIDO GHIORZI 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a 

alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do 

eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente 

deprecata a este Juízo. Intime-se o patrono da parte autora para 

apresentar nos autos a guia de recolhimento com o comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado no endereço informado “id. 16501874 pág. 20” e 

caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com 

apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039148-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO APARECIDO DIAS (LITISCONSORTE)

LUCIMAR MARTINS DIAS (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA - E 

SEUS SUCESSORES (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039148-65.2018.8.11.0041. 

LITISCONSORTE: DORIVALDO APARECIDO DIAS, LUCIMAR MARTINS DIAS 

LITISCONSORTE: COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA 

CIPA LTDA - E SEUS SUCESSORES Vistos etc. Trata-se de Carta 

Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. A 

presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a presente como mandado, 

após, cumprida a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039484-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEYMER SLYWITCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDIR PEREIRA JARDIM OAB - GO9476 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO TEIXEIRA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039484-69.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEYMER SLYWITCH REQUERIDO: ALBERTO TEIXEIRA DA 

SILVEIRA Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo 

face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a 

distribuição da presente deprecata a este Juízo. A presente deprecata 

tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, assim, incidência do 

disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a presente como mandado, após, cumprida a 

finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030586-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F V MOTA & CIA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA OAB - MS11218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO MADEIRAS LTDA - ME (DEPRECADO)

ADEMAR DOS SANTOS (DEPRECADO)

OLIVETE FORCHEZATTO DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030586-04.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: F V MOTA & CIA LTDA DEPRECADO: SAO FRANCISCO 

MADEIRAS LTDA - ME, ADEMAR DOS SANTOS, OLIVETE FORCHEZATTO 

DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este 

Juízo face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. Instado a manifestar acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, o autor compareceu nos autos requerendo a 

busca do endereço da ré e de seu representante legal pelos sistemas 

disponibilizados a este Juízo, providência que deverá ser adotada junto ao 

Juízo deprecante. Desta feita intime-se o autor para trazer aos autos o 

endereço da ré a ser diligenciado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
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devolução nos termos do artigo 393 da CNGC. A Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça CNGC dispõe em seu art. 

393, in verbis: Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias 

em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente 

pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias. (grifo nosso). Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041273-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIHEL ALEXANDRE XAVIER SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041273-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: RIHEL 

ALEXANDRE XAVIER SILVA Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim 

sendo, intime-se o exequente para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (dias) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1020683-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020683-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA Vistos etc. 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. 

Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1033392-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GOMES FERREIRA ZAMBIAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATOS DA SILVA OAB - MT21344/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2. OFICIO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033392-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SUELI GOMES FERREIRA ZAMBIAZI REQUERIDO: 2. OFICIO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. 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. Intime-se o Ministério Público para, querendo, 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041443-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELA DIAS DE SOUZA OAB - 826.379.461-72 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041443-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERTON SOUZA DE CARVALHO REPRESENTANTE: GISELA DIAS DE 

SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente 

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou conhecedor da 

posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade 

de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que 

o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a autuação do Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo do direito postulado em juízo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme recente entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Com o 

transcurso do prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041859-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO POLIMENI (RÉU)

EDUARDO POLIMENI EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041859-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRF S.A. RÉU: EDUARDO POLIMENI EIRELI, EDUARDO POLIMENI Vistos 

etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038829-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BATISTA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038829-97.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSELI BATISTA COSTA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Vistos etc. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1042001-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE FRANCINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042001-47.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA ALICE FRANCINO Vistos etc. 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. Intime-se o Ministério 

Público para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

721, do NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, data registrado no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1041234-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT0006737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cleide de Jesus (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041234-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA RÉU: CLEIDE DE JESUS Vistos. Atribui-se 

à causa o valor de R$ 86.260,43 (oitenta e seis mil duzentos e sessenta 

reais e quarenta e três centavos), ao passo que a parte autora pretende a 

imissão na posse de imóvel que teria adquirido por esse valor em leilão 

extrajudicial (NCPC, 292, II c/c VI). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – 

PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A orientação assente na 

jurisprudência é no sentido de que, nas ação de imissão na posse, o valor 

da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo 

autor. (TJMT, RAC 108868/2017, Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 26/06/2018, p. DJE 

04/07/2018). Assim, comprove a parte autora o pagamento da diferença 

do valor das custas processuais devidas, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição 

(NCPC, 290 e 321). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039691-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039691-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A RÉU: JOSE 

PEDRO DE SOUZA Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042194-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CAETANO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVONE TAVARES MENDES OAB - GO43537 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE GADANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042194-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDIVINO CAETANO DE BRITO REQUERIDO: RICARDO 

JOSE GADANI Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este 

Juízo face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a 

distribuição da presente deprecata a este Juízo. A presente deprecata 

tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, assim, incidência do 

disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a presente como mandado, após, cumprida a 

finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às providências. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1042160-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTÓVÃO AFONSO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042160-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEICAO RÉU: CRISTÓVÃO AFONSO 

DA SILVA Vistos etc. Verifico na exordial que a parte autora comunicou 

na exordial o desconhecimento do endereço do réu, informando apenas o 

nome e o CPF. Na tentativa de busca do endereço do réu pelos sistemas 

disponibilizados a este Juízo, foi constatado a informação de que o CPF 

informado é inválido. Desta feita, emende a parte autora a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, adequando a qualificação do réu aos termos 

do art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, do CPC. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042403-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO(A))

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042403-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA ATAIDE RÉU: SABEMI SEGURADORA SA Vistos etc. A 

parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042373-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042373-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037719-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037719-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: WELLINGTON 

FIGUEIRA DA SILVA - ME Vistos etc. Apresentado o recolhimento das 

custas processuais (id. 16411026, 16411027), o exequente emendou a 

inicial informando um novo endereço do executado (id. 16278097). Desta 

feita, cite-se o devedor executado “no novo endereço apresentado”, para 

no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrado no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040245-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948/O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE MELO ANICEZIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040245-03.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP EXECUTADO: GUSTAVO DE 

MELO ANICEZIO Vistos e etc. O exequente pretende promover o 

recolhimento de custas ao final do processo, todavia, vale ressaltar que o 

artigo 456 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso exige que seja comprovada a 

impossibilidade da parte autora de arcar com as custas processuais, 

vejamos: A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível. Inobstante as alegações, o requerente não comprova o estado de 

necessidade, assim, determino a sua intimação para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da pleito, juntando nos autos documento que comprove a 

alegada situação de incapacidade econômica financeira “comprovante de 

rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda”, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Às providencias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037214-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZONTTE PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO NUNES CORREA (EXECUTADO)

THIAGO NUNES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037214-72.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HORIZONTTE PARTICIPACOES LTDA EXECUTADO: CARLOS EDUARDO 

NUNES CORREA, THIAGO NUNES CORREA Vistos etc. Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de 

lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 
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do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022915-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022915-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO EXECUTADO: BRAZILIAN CUSTOMS 

BROKERAGE LTDA - ME Vistos etc. DEFIRO o petitório (id. 14948171), 

expeça-se a competente carta precatória para a Comarca de Joinville/SC, 

para a citação do executado nos termos do despacho (id. 14723140). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032366-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO PIAZZA VENEZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590/O 

(ADVOGADO(A))

ELCIO DE AQUINO LINS OAB - MT21050/O (ADVOGADO(A))

WANTUIR LUIZ PEREIRA OAB - MT11171/O (ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0006247A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA (EXECUTADO)

DANIELA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032366-42.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDIFICIO PIAZZA VENEZA EXECUTADO: ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA 

ROCHA, ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA, DANIELA ROCHA Vistos etc. 

Cite-se o devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a 

dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, 

§ 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento 

dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do débito em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032920-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032920-74.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI EXECUTADO: GIUNCHIGLIO 

LUIGI BELLO JUNIOR Vistos etc. Cite-se o devedor executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034002-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT8286/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034002-43.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JANIA GOMES DA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos etc. Não vislumbro no feito o conteúdo da petição inicial (id. 

15675091), ao que consta juntado nos autos apenas os documentos id. 

15675098 e os demonstrativos/cálculos id. 15675100. Desta feita, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos a sua petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial nos termos 

do art. 321, do CPC. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023651-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA (EXECUTADO)

JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id. 10211711), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041028-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DELFINO CESAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041028-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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MAURO DELFINO CESAR RÉU: CX CONSTRUCOES LTDA Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada com endereçamento a um 

dos Juízos da 04ª ou 5ª Varas Cíveis por versar acerca de conflito 

decorrente da Lei de Arbitragem, distribuída para este Juízo da 03ª Vara 

Cível da Capital. É o breve relato. Decido. Com efeito, em detida análise da 

petição inicial e dos documentos que a instruem, foi possível constatar a 

pretensão declaratória de nulidade de cláusula arbitral existente no bojo de 

contrato celebrado entre as partes. Desta feita, declino, de ofício, o 

processamento e julgamento da presente ação a um dos Juízos da 04ª ou 

5ª Varas Cíveis por serem os competentes para tanto, nos termos da 

Resolução n. 11/2017/TP. Às providências. Intime-se. Redistribua-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042098-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO SANDRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042098-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONINHO SANDRI RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de Ação de Anulação de Débito Fiscal com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por ANTONINHO SANDRI em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Não obstante, em observância ao contido no 

acordão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, bem como da Resolução n. 004/2014-TP, que dispõe sobre 

os procedimentos adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009, 

restou estabelecido em seu artigo 1º, que: Art. 1º. As causas referentes à 

Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – 

nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento. § 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: I – multas e outras penalidades 

decorrentes de infração de trânsito; II – transferência de propriedade de 

veículos automotores terrestres; ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Proposição 8/2014 4 n. 

0032393-10.2014.8.11.0000 III – Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS); V – Imposto sobre 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); VI – fornecimento de 

medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana; VII – 

atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos; VIII – 

execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; IX – anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – 

indenizatórias; XI – notificações, interpelações e protesto judicial; Portanto, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais, 

este Juízo afigura-se incompetente para o processamento e julgamento de 

ação em que figura em um de seus polos a Fazenda Pública Estadual, cujo 

valor não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos. 

Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da 

presente ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Às 

providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022817-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AME - ATACADO E VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022817-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AME - ATACADO E VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME RÉU: 

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO Vistos. Rejeito a impugnação da parte 

autora ao pedido de gratuidade de justiça da parte ré, ao passo que a 

propriedade de 01 (um) único imóvel urbano e um estabelecimento de 

prestação de serviços de beleza não são suficientes para afastar a 

presunção de hipossuficiência econômico-financeira da parte, diante das 

diversas ações judiciais promovidas em seu desfavor, relativamente a 

questões familiares de cunho alimentício e trabalhistas, estas ajuizadas em 

desfavor da sua firma individual, que deu ensejo inclusive à penhora do 

direito relacionado ao valor depositado em Juízo pela parte autora. Desta 

feita, defiro à parte ré a concessão dos benefícios da gratuidade de 

Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Por outro lado, indefiro o 

petitório de id 15570722, uma vez que o crédito perseguido na citada 

reclamação trabalhista está garantido pela penhora realizada no rosto 

destes autos (id 16506859). Ademais, emende a parte ré/reconvinte o seu 

pedido reconvencional, atribuindo-lhe valor, sob pena do seu 

indeferimento. Levada a efeito a determinação acima, intime-se a parte 

autora/reconvinda a contestar a pretensão reconvencional, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, de maneira que, caso seja suscitada alguma 

preliminar, a parte ré/reconvinte deverá ser intimada a manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ultimadas as providências acima determinadas, 

intimem-se as partes a apresentarem proposta de acordo ou 

especificarem as provas que pretendem produzir, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Após, venham-me os autos conclusos para 

saneamento e organização, sem prejuízo do eventual julgamento do mérito. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026692-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO (REQUERIDO)

ENEIDE MARIA MAGALHAES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026692-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VITORINO PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: ELISIO MOREIRA DA COSTA 

FILHO, ENEIDE MARIA MAGALHAES COSTA Vistos e etc. Trata-se de 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por VITORINO 

PEREIRA DA COSTA em face de ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO e 

ENEIDE MARIA MAGALHÃES COSTA ambos qualificados nos autos. O 

autor requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou o 

recolhimento das custas ao final do processo, todavia, não colacionou nos 

autos documentos que comprove a situação de necessidade. Sobre o 

assunto o artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 12 de 187



realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). A Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso dispõe em seu artigo 456 que: “A taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível.” Ainda, sobre o assunto o artigo 98, § 

6º, do CPC, dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. § 6o Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”(grifo nosso). 

Posto isto considerando que o autor não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA, bem como o PAGAMENTO DAS CUSTAS NO 

FINAL DO PROCESSO e, determino a sua intimação para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o preparo (art.290 do CPC), sob pena de 

cancelamento e extinção. Após o decurso do prazo, certifique-se e 

concluso. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003188-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. O. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 003.999.591-73 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003188-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WINICIUS LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: MARCIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id nº 15576215, a executada 

colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao Id nº 16000305 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de 

depósito judicial do valor atualizado de R$ 2.301,43 (dois mil trezentos e 

um reais e quarenta e três centavos). Posto isto, em razão do pagamento 

integral do montante da condenação devidamente atualizado, JULGO 

EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do 

NCPC. Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do 

montante conforme dados bancários declinados ao Id nº 16000305. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016830-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016830-25.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JULIANA MARTINS DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id nº 16031770, a 

executada colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação 

e consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao Id nº 16058661 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de 

depósito judicial do valor atualizado de R$ 9.564,83 (nove mil quinhentos e 

sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) Posto isto, em razão do 

pagamento integral do montante da condenação devidamente atualizado, 

JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do NCPC. Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento 

do montante conforme dados bancários declinados ao Id nº 16031770. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028189-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028189-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ FERNANDO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Processo n° 1028189-69.2017.8.11.0041 Vistos. 

Verifico que ao id nº 15801218, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito ao Id nº 15801217. O exequente se manifestou ao Id nº 

16113951 concordando com o valor depositado e requerendo o 

levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4º 

c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste cumprimento de 

sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente 

com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial 

do valor atualizado de R$ 6.099,15 (seis mil e noventa e nove reais e 

quinze centavos) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante 

da condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se, 

alvará em favor da parte autora para levantamento do montante conforme 

dados bancários declinados ao Id nº 16113951. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Data registrada no sistema 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037995-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037995-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ CARLOS DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao Id nº 15848839, a executada 

colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito ao Id nº 15848838. O 

exequente se manifestou ao Id nº 15999096 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos 

o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de e R$ 2.096,37 

(dois mil e noventa e seis reais e trinta e sete centavos). Posto isto, em 

razão do pagamento integral do montante da condenação devidamente 

atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do 

art. 924, II do NCPC. Expeça-se, alvará em favor da parte autora para 

levantamento do montante conforme dados bancários declinados ao Id nº 

15999096. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Data registrada no sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010650-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL SOARES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010650-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SAMUEL SOARES FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Requerido o cumprimento de sentença, 

antes do seu deferimento, a parte devedora cumpriu espontaneamente a 

obrigação estampada no título executivo judicial. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depósito efetuado, 

requerendo o seu levantamento sem qualquer outra ressalva. É o relatório. 

Fundamento e decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, 

nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, declaro a obrigação 

satisfeita, extinguindo o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará em favor da 

advogada da parte credora, constando os dados bancários informados. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo. Às 

providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1042033-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEMAR GALDINO DELGADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042033-52.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DULCEMAR GALDINO DELGADO JUNIOR Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, complete a petição inicial, haja a 

vista a ausência de fundamentação, bem como de pedidos. Deverá, ainda, 

indicar para qual juízo deseja endereçar seu pedido, uma vez que consta 

no cabeçalho endereçamento para o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Advirto a parte autora que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009156-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PERES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009156-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MILTON PERES JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; 

por carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria 

Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio 

eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para 

pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada em sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011634-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIDIO LEMES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011634-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARCIDIO LEMES DE PAULA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se manifeste 

acerca da petição de ID de nº 14089022. Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data 

registrada no sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028304-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARTINS VASTOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028304-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JACKSON MARTINS VASTOR EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se manifeste 

acerca da petição de ID 13577025. Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030745-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ROBERTO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030745-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDIR ROBERTO DE FREITAS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca da petição de ID 13292775. Cumpra-se. CUIABÀ-MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018869-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALINNY MORGANA MARQUES BRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018869-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THALINNY MORGANA MARQUES BRANCO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca da petição de ID 13293116, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031490-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DEREK DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031490-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GEORGE DEREK DIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca 

da petição de ID 13910932, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016737-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016737-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PATRICIA LIMA PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca 

da petição de ID 13910932, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016414-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO TAVARES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016414-91.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CASSIO TAVARES SANTANA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca da petição de ID 13456924, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024990-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AUGUSTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024990-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILMAR AUGUSTO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se manifeste 

acerca da petição de ID 13830834, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028660-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CANDIA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028660-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCINEIA CANDIA BARBOSA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se manifeste 

acerca da petição de ID 13963801, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033069-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033069-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca da petição de ID 14949098, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017852-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017852-55.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AMANDA FERREIRA DE MORAIS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030809-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELEUSINO ATAIDE PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030809-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELZA FERREIRA DOS SANTOS, ELEUSINO ATAIDE PASSOS RÉU: MALAI 

MANSO HOTEL RESORT S.A. Cumpra-se a decisão de ID. 16785835. 

CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017628-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLIVEIRA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017628-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDIR OLIVEIRA SANTANA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035587-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERLAN DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035587-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DERLAN DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca da petição de ID 16751649, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014852-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ANTONIO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014852-13.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ERISVAN ANTONIO DE SOUSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023576-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023576-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015537-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LINS REGINATO PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO REBELLO SCHWARTZ OAB - SP190267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA OLIVEIRA LUZIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015537-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MONICA LINS REGINATO PEDRO RÉU: WILMA OLIVEIRA LUZIO Intime-se a 

parte autora para impugnar a contestação de Id. 10802975, no prazo de 

15 (quinze) dias. Proceda-se à associação dos autos ao processo n. 

1009778-75.2017.8.11.0041, em trâmite nesta Vara. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004042-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH DE FRANCA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004042-96.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

LUZINETH DE FRANCA OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 
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cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008523-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008523-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALCIDES JOSE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025716-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES PADILHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025716-13.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDVALDO ALVES PADILHA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014967-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO NASCIMENTO MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014967-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANIEL DO NASCIMENTO MAGALHAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019216-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE ALMEIDA PERES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019216-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OSVALDO DE ALMEIDA PERES JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016942-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN BARESI MATHEUS MARTINS QUEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016942-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RENAN BARESI MATHEUS MARTINS QUEVEDO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

que se manifeste acerca da petição de ID 16850266, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data registrada no sistema.. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033769-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO LIMA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033769-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALEKSANDRO LIMA SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036397-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036397-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004120-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004120-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DEBERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000366-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGER HUANTER CARINHENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000366-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HIGER HUANTER CARINHENA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030737-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID JOSE BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030737-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CID JOSE BISPO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040072-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERIVALDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040072-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERIVALDO SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Tendo em vista a conclusão equivocada, remeto os 

autos à Secretaria para o cumprimento do despacho de Id. 16596529. 

Cumpra-se CUIABÁ, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031388-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE SOUSA (AUTOR(A))

CLEITON VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS 06223880456 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031388-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISELE DE SOUSA, CLEITON VIEIRA DA SILVA RÉU: ANDREWS CRISLLEY 

DE CARVALHO REIS 06223880456 Tendo em vista que o requerido não foi 

encontrado no endereço indicado na inicial, conforme correspondências 

devolvidas (Id. 13184791 e 12744533), defiro o pedido de Id 13448165. 

Com efeito, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 11 de março 

de 2019, às 10h30 – Sala: Conciliação 04, devendo ser expedida nova 

carta de citação e intimação no endereço indicado pelos autores no 

documento de Id 13448165. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010089-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIL MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

NILTON DE CAMPOS (REQUERIDO)

ODILA MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

MARCELO BOZETTI (REQUERIDO)

JOACY DE CAMPOS (REQUERIDO)

JOENY DE CAMPOS (REQUERIDO)

MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN (REQUERIDO)

MTSUL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MOACYR DE CAMPOS (REQUERIDO)

WILSON DE CAMPOS (REQUERIDO)

VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO (REQUERIDO)

AMAURI DE CAMPOS (REQUERIDO)

KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para manifestar sobre a Carta Precatória devolvida de Ids. 16887184 e 

16887190, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011794-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BEHLING (REQUERENTE)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (REQUERIDO)

GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO (REQUERIDO)

JAIR RIBEIRO CALVO (REQUERIDO)

JOAO PAULO CALVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014995-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NOGUEIRA DE SA (AUTOR(A))

JOAQUIM ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (RÉU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014995-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM ALVES DA SILVA, VANIA NOGUEIRA DE SA RÉU: CIC - 

CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME, VALDIR FERREIRA DA MOTTA Tendo em vista 

que os requeridos não foram encontrados nos endereços indicados na 

inicial, conforme Certidões de Id. 14689278 e 14689267, defiro o pedido de 

Id 15683172. Com efeito, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

11 de março de 2019, às 09h – Sala: Conciliação 05, devendo ser 

expedidas novas cartas de citação e intimação nos endereços indicados 

pelos autores no documento de Id 15683172. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029679-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026297-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ LESSA DE AZEVEDO NETO OAB - PE32964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER J. DE FARIAS (REQUERIDO)

HELDER JOSE DE FARIAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009553-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HI-TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO OSHIRO OAB - SP196834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006421-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GIRARDI OAB - DF04225 (ADVOGADO(A))

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI OAB - DF36160 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI OAB - PE7489 

(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 REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO DA RECONVENÇÃO, ID. 15656599, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002703-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE, ADMINISTRATIVO E DE CONTROLES DA ENERGISA 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002703-68.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

EDUARDO SOARES DE SA REQUERIDO: DIRETOR PRESIDENTE, 

ADMINISTRATIVO E DE CONTROLES DA ENERGISA MATO GROSSO 

Eduardo Soares de Sá impetrou o presente mandado de segurança em 

face de Riberto José Barbaneira, Diretor Presidente Administrativo e de 

Controles da Energisa Mato Grosso. Aduz, em apertada síntese, que em 

março de 2015 deparou-se com um débito de R$6.459,60 (seis mil 

quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) referente à 

sua conta de energia elétrica. Conta que buscou resolver o litígio 

administrativamente, mas sem êxito, e posteriormente, ingressou com uma 

demanda judicial no Juizado Especial, ação que foi julgada extinta sem 

resolução do mérito, pois o rito não era compatível com a realização de 

perícia. Recentemente, passados mais de três anos, recebeu dois 

comunicados, um da Concessionária e outro do Serasa, solicitando o 

pagamento da dívida, sob pena de interrupção do fornecimento e inscrição 

do seu nome no cadastro de inadimplentes. Requer assim, a concessão 

da segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica para a unidade 

consumidora n. 358904, bem como determinar que ela se abstenha de 

inserir o nome do impetrante em cadastros de inadimplentes, em razão do 

débito pretérito. Em decisão de Id. 12684500 o nobre magistrado Dr. Jorge 

Iafelice dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara especializada da 

Fazenda Pública declinou da competência a uma das Varas Cíveis de 

feitos gerais. É o breve relato. Fundamento e Decido. Conforme determina 

o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal: “Conceder-se-á 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”. A Lei n. 12.016/09, no seu 

artigo 1º, igualmente prevê: Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos 

desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os 

administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de 

pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do 

poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Pois 

bem. Alega o douto magistrado que a matéria afeta ao presente 

mandamus, tem natureza eminentemente privada, pois o vínculo existente 

entre a concessionária e o usuário detém natureza preponderantemente 

consumerista, de modo que compete as varas de feitos gerais o 

processamento e julgamento da matéria, conquanto seja uma ação 

constitucional. Ocorre que, embora a matéria relativa à ação seja de direito 

privado, o meio processual utilizado atrai a competência do direito público, 

uma vez que somente cabe a ação mandamental contra ato de autoridade 

pública. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, nestes termos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTROVÉRSIA NO VALOR DA FATURA – 

MATÉRIA PRIVADA PRETERIDA PELO INSTRUMENTO PROCESSUAL 

ESCOLHIDO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A AUTORIDADE 

PÚBLICA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA SUBMETIDA AO 

REEXAME NECESSÁRIO – ARTIGO 14, §1º – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

496, CPC/2015 – COMPETÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – 

CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. Em que pese à matéria, objeto do 

mandado de segurança, seja de direito privado, o meio processual 

utilizado atrai a competência do direito público, uma vez que somente cabe 

ação mandamental contra ato de autoridade pública.” (CC 133921/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/02/2017, Publicado 

no DJE 24/05/2017). DECISÃO MONOCRÁTICA – CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PRATICADO POR 

DIREITO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DIREITO PÚBLICO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. “O ato da concessionária que determina a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica não se configura em mera 

gestão comercial, mas ato delegado, haja vista vincular-se à continuidade 

da prestação de serviço público federal, sendo cabível, portanto, o 

mandado de segurança para sua impugnação.” (AgReg no Resp nº 

1.408.109/PE). 2. Muito embora a matéria discutida no mandado de 

segurança seja matéria de direito privado, o meio processual utilizado 

acaba atraindo a competência do direito público, uma vez que somente 

cabe a ação mandamental contra o ato da autoridade pública. (Decisão 

Monocrática , DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 
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03/05/2017). O colendo Superior Tribunal de Justiça também firmou o 

cabimento de mandado de segurança contra ato de concessionária, 

podendo citar-se os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. ATO. IMPUGNAÇÃO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. 1. O ato da concessionária que 

determina a suspensão do fornecimento de energia elétrica não se 

configura em mera gestão comercial, mas ato delegado, haja vista 

vincular-se à continuidade da prestação de serviço público federal, sendo 

cabível, portanto, o mandado de segurança para sua impugnação. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgReg no 

Resp nº 1.408.109/PE – Segunda Tuma – Rel. Ministro Og Fernandes – j. 

22/09/2015). “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE REPRESENTANTE 

DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. 

FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. 1. "O ato 

impugnado, qual seja, corte do fornecimento de energia elétrica em virtude 

de inadimplemento de consumidor, traduz-se em ato de autoridade no 

exercício de função delegada pelo poder público, impugnável pela via do 

mandado de segurança" (REsp 402.082/MT, Relator Ministro Castro Meira, 

DJ de 20/2/2006). 2. É ilegítimo o corte administrativo no fornecimento de 

energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor 

de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 

Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial não provido.” (Resp nº 

816.689/SP – Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça – Rel. 

Ministro Herman Benjamin) Assim, a pessoa jurídica interessada seria o 

Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, que em última 

análise sofrerá os efeitos da ação mandamental. Sendo assim, como 

ficaria a hipótese dos autos se o Estado de Mato Grosso ingressasse no 

feito e defendesse o ato impugnado? Aí teríamos no polo passivo da lide 

um ente público e qual seria a solução? Continuar o processamento do 

feito perante uma Vara Cível de Feitos Gerais, mesmo tendo um ente 

público no polo passivo da lide, ou determinar o retorno dos autos ao Juízo 

Especializado da Fazenda Pública? Creio não ser recomendada essa 

última solução, uma vez que operou-se a perpetuatio jurisdictiones e não 

há as excludentes da parte final do art. 43, do CPC. E nem poderia ser 

diferente, sob pena de impor sério prejuízo ao impetrante. Isto porque se 

acaso a liminar para proibir a Concessionária de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia fosse concedida e se o ingresso do ente estatal 

acarretasse o deslocamento de competência, o ato decisório seria NULO, 

em conformidade com o art. 64, §4º do CPC. Assim, para a derrubada da 

liminar o ente estatal nem precisaria interpor Agravo de Instrumento. De 

forma astuta, bastaria o simples ingresso no feito e a defesa do ato 

impugnado, podendo, nesse ponto, em breves linhas apenas ratificar as 

informações da autoridade coatora. Dessa forma, entendo que a 

competência para processamento e julgamento de ações mandamentais 

contra pessoas jurídicas de direito privado no exercício de atividade 

delegada também seria da Varas Especializadas de Fazenda Pública. 

Interpretação em sentido contrário levaria a um “inchaço” das varas de 

feitos gerais com as ações de mandado de segurança, tendo que vista 

que os entes estatais delegam diversos serviços essenciais, tais como o 

fornecimento de energia e água. Ante o exposto, declaro este Juízo 

incompetente para processar e julgar o presente mandamus e SUSCITO 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Na forma do art. 66 e seguintes 

do CPC, oficie-se ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente do E. TJMT para 

que se proceda à distribuição do presente incidente, instruindo o 

expediente os documentos necessários a prova do conflito, na forma 

preconizada pelo artigo 953 do CPC. . Nos termos do art. 955, caput do 

CPC e levando-se em consideração que o pedido liminar não foi apreciado, 

SOLICITO ao Desembargador Relator que designe com a máxima urgência 

um dos juízes para resolver em caráter provisório, as medidas de 

urgência. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010252-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010252-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO ANTUNES BARROS RÉU: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios movida por Roberto Antunes 

Barros contra Banco do Brasil S/A. No caso, vislumbro que as partes se 

compuseram amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo 

apresentado no ID 15956587, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 

entre as partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios são 

abrangidos no acordo. Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o 

feito com as devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009008-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEY ASSIS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009008-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONICLEY ASSIS MOTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Ronicley Assis Mota, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/10/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 13899231. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 13899231. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 10/10/2017. Verifico que em sede de Audiência de Conciliação já 

foi produzido laudo médico de ID 13899231, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 22 de 187



quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

12597528 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12597528. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 12597522, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 10/10/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 12597525), bem como laudo pericial (ID 

13899231). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 10/10/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 13899231, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 18.75% (dezoito 

ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 10/10/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000990-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ESEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Esequias Diogo de Paula 

Neto, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/11/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12949978. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 12949978. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 03/11/2017. Verifico que em sede de Audiência de Conciliação já 

foi produzido laudo médico de ID 12949978, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

11325625 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11325625. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 11325617, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 
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o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/11/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 11325620), bem como laudo pericial (ID 

12949978). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 03/11/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12949978, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e cinco por 

cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda permanente da mobilidade de um dos membros superiores, o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 03/11/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019646-77.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDEMIR DE MELO FRANCA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Claudemir de Melo Franca 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da diferença do Seguro 

Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 09/02/2017, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. A parte requerida apresentou 

contestação arguindo a preliminar de falta de interesse de agir em razão 

do pagamento em seara administrativa. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que os juros de mora fluam somente a partir 

da citação e a correção monetária, somente a partir da contestação 

apresentada. Em decisão de ID 11875599 foi ordenada a realização da 

perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. I – Da falta de interesse de agir em 

face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. II- Mérito. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 09/02/2017. No caso em exame, no que tange à percepção dos 

valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora 

não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro 

noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, 

a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Note-se que foi agendada data e horário para realização da perícia, que 

somente não se realizou em face da ausência da parte autora ID 

13650988. Assim, considerando que não restou demonstrados nos autos 

o nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, 

não se verifica a condição para ser paga a indenização decorrente do 

seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a 

relação entre o acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido 

formulado na inicial se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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ajuizada por Valdemar dos Santos, em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da diferença do Seguro Obrigatório, na importância de R$ 

4.219,00 (quatro mil duzentos e dezenove reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/11/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 13894534. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos essenciais à regulação e da falta de interesse de agir em 

face do pagamento em seara administrativa. No mérito, aduz que o nexo 

causal não está comprovado e que também não há provas da invalidez. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o 

valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora 

fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir 

do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13894534. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 01/11/2017. Verifico que, já foi 

produzido laudo médico de ID 13894534, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

ausência de documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se 

verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada os 

documentos pessoais do requerente que contém RG e CPF, por tais 

motivos, afasto a preliminar ventilada. III – Da falta de interesse de agir em 

face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 01/11/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12598969), bem como laudo 

pericial (ID 13894534). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 01/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13894534, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta lesão neurológica com 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 100% (cem por 

cento), calculada em 50% (cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de lesão neurológica, o percentual incidente é de 100% (cem 

por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resulta a quantia de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais). Nesse passo, conforme verificado 

nos documentos de id. 13890166, a Seguradora efetuou o pagamento 

correto do valor a título de indenização, não restando valores 

remanescentes para serem recebidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em julgado, e 

nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008885-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008885-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO FERREIRA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Rodrigo Ferreira Santos, em face de Porto Seguro CIA De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 11/07/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 1430876. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, da falta de interesse de agir e da não 

comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. No mérito, aduz 

que o nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 
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invalidez, bem como, alega a regularidade do valor pago em sede 

administrativa. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 1430876. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/07/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 1430876, e não há outras provas a serem produzidas. Passo 

a análise da preliminar suscitada. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. O autor colacionou em id. 12574181 a cópia do 

requerimento administrativo. Tal requerimento foi protocolado em 

05/03/2018, mas não obteve resposta. Ademais, a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa Em sede 

preliminar, a requerida suscitou a não comprovação do pedido 

administrativo, o que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela 

que o autor comprovou a realização do pedido administrativo, consoante 

documento de ID 12574181. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/07/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12574181), bem como laudo pericial (ID 1430876). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 11/07/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 1430876, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 7% (sete 

por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o 

caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros inferiores, o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando o 

laudo pericial acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão 

avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se o valor de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

Porto Seguro CIA De Seguros Gerais ao pagamento do importe em de R$ 

945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 11/07/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada em sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019804-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1019804-35.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ROGERIO PINHEIRO DE PAULA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16065521. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 
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Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013126-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1013126-04.2017.8.11.0041 AUTOR: 

CLARINDO DA CONCEICAO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 16755608. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001623-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1001623-49.2018.8.11.0041 AUTOR: 

ROBSON DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 15414794. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012902-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LIZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673/O (ADVOGADO(A))

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZAMPIERI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012902-32.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OSVALDO LIZOT REQUERIDO: ALFREDO ZAMPIERI FILHO 

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por Osvaldo Lizot em face de Alfredo Zampieri Filho. O despacho de Id. 

13186424 ordenou que o autor emendasse a petição inicial apresentando 

alguns documentos faltantes, bem como comprovasse recolhimento das 

custas judiciais. O autor não se manifestou a respeito, deixando de 

comprovar o efetivo pagamento ordenado, conforme certidão de Id. 

13739876. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 290 do CPC, será 

cancelada a distribuição do feito que, em 15 dias, não for preparado no 

cartório em que deu entrada. Ressalte-se que não é necessária a 

intimação pessoal da parte. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de 

Justiça já decidiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO 

DE CUSTAS INICIAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento das 

custas enseja o cancelamento da distribuição do feito. É o que se infere 

da exegese do artigo 290, do CPC, eis que configura ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. O transcurso de prazo sem a manifestação do autor quanto ao 

recolhimento das custas iniciais resulta no indeferimento da inicial, razão 

pela qual não há falar em reforma do decisum. De mais a mais, o valor da 

guia de recolhimento para este processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil 

e trinta reais), valor correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o 

que não se mostra expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias 

do caso concreto. Da mesma forma, não pode prosperar o pleito 

alternativo de recolhimento das custas ao final, o item 2.14.2 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - 

CNGC, de observância obrigatória, veda expressamente o pagamento das 

custas ao final do processo, razão pela qual o pedido não prospera. (Ap. 

26187/2018, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018). 

Considerando que devidamente intimada a parte autora não comprovou o 

recolhimento das custas devidas, deve ser cancelada a distribuição do 

presente feito Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 290, ambos do Código de 

Processo Civil e determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO 

FEITO. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

cancele-se a distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008070-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008070-87.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILBERTO MALTZ SCHEIR EXECUTADO: EDELSON ALVES DE LIMA As 

partes entabularam acordo em ID 12425587, requerendo a homologação e 

a suspensão do feito até o integral cumprimento. Diante disso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Ante o requerimento das partes, mantenham-se 

os autos suspensos até que seja comunicado o adimplemento total do 

acordo, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários conforme o acordado entre as partes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá- MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032401-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1032401-36.2017.8.11.0041 AUTOR: ENDRIO 

CAVALCANTE POSSIANO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 15608216. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011101-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PLENS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011101-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAN PLENS DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Willian Plens de Oliveira em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat s/a., em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/08/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 14372810. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo a preliminar de retificação de autuação. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 14372810. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/08/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 14372810, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da retificação da 

autuação Tendo em vista que é a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro Dpvat s/a que faz parte do convênio que administra a seguradora, 

necessário se faz a retificação da razão social da seguradora para que 

conste “SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO PDVAT S/A”. 

Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 07/08/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12918488), bem como laudo pericial (ID 14372810). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 07/08/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14372810, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 07/08/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010656-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010656-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO APARECIDO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Leandro Aparecido de Souza, em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 26/11/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14364131. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 
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preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos 

necessários em via administrativa, ausência de pedido administrativo e 

ausência de laudo do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14364131. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 26/11/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

14364131, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 12241451 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12841281. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 26/11/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12841270), bem como laudo 

pericial (ID 14364131). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 26/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14364131, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos joelhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 26/11/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006734-14.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIELI ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006734-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LUCIELI ROCHA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Maria Lucieli Rocha dos Santos, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/10/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 14365717. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência 

de pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14365717. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 17/10/2017. Verifico que em 

sede de Audiência de Conciliação já foi produzido laudo médico de ID 

14365717, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12262838. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 17/10/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12262838), bem como laudo pericial (ID 14365717). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 17/10/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14365717, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 12.50% 

(doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos pés, o percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 17/10/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/03/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 14366377. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

da entrega de documentação em via administrativa, ausência de pedido 

administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. No 

mérito, impugna os documentos juntados pela autora, aduz que o nexo 

causal não está comprovado e que também não há provas da invalidez. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o 

valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora 

fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir 

do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14366377. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 22/03/2018. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

14366377, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 13461562 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 13461562. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 13461563, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/03/2018. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13461562), bem como laudo pericial (ID 14366377). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 22/03/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 
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11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14366377, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da joelho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos joelhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 22/03/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006505-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR ARNOLDO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Ademir Arnoldo de Oliveira, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 26/12/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14367911. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos essenciais 

á regulação do sinistro e ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 14367911. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/12/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 14367911, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da Ausência de Requerimento 

Administrativo Válido. Compulsando os autos verifico que a parte 

requerida alega em sede de preliminar a ausência de requerimento 

administrativo válido, tendo em vista que a parte autora deu entrada no 

pedido administrativo, sem, contudo apresentar os documentos 

necessários à apreciação da demanda. Sobre o tema, é certo que o 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Ademais, também é sabido que não é 

necessário o exaurimento da via administrativa, bastando a prova do 

pedido, nestes termos, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE 

PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA 

APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - 

INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À 

INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO 

PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para 

buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no 

REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757). (Ap 4186/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). Entretanto, na 

questão apresentada nos autos, a parte requerida alega que, embora a 

parte autora tenha feito o pedido administrativo, não instruiu a petição com 

os documentos mínimos a possibilitar a análise. Assim, tendo em vista que 

o interesse de agir só se caracteriza com a resistência das seguradoras 

em reconhecer o direito à indenização, acolho o pedido feito pela ré e 

determino a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, a fim de que 

a parte autora compareça à Seguradora e apresente a documentação 

necessária possibilitando a análise administrativa, sob pena de extinção 

por ausência de interesse de agir. Por isso, afasto a preliminar ventilada. III 

– Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID. 

12232122 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 
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PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a analise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 26/12/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12232122), bem como laudo pericial (ID 14367911). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 26/12/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14367911, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do quadril direito com repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento). E ainda, invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo com repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 12,5 

(doze e meio por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um quadril, o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) e perda anatômica 

ou funcional completa de um dos pés, o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do quadril direito com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) encontrando-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo com repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento), encontrando-se o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

26/12/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008745-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008745-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKSON MIRANDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jackson Miranda da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 20/11/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13893994. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e ausência 

dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 13893994. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 20/11/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 13893994, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 
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aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que o fato ocorreu em 2013, aplicam-se 

as regras de transição previstas no julgamento do RE 631.240, assim a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT Com 

relação ao não pagamento do prêmio pela parte autora, a ausência do 

pagamento necessário à regularização não impede o beneficio, uma vez 

que a Sumula 257 do STJ disserta que não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Rio grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. RECUSA DO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA 

INVALIDEZ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SINISTRO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. Trata-se de ação de 

cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 

6.194/74 (DPVAT), com os acréscimos da Lei nº 11.945/2009, julgada 

parcialmente procedente na origem. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 257 DO STJ - O egrégio STJ, já 

consolidou o entendimento através da Súmula 257 do egrégio STJ, de que 

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. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da 

imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente 

para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez 

permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 

11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de 

sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, 

a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez 

permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei nº 

11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em caso de invalidez 

permanente varia conforme o caso, utilizando-se a tabela modificada pela 

Lei nº 11.945/2009. É firme a orientação da jurisprudência do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a comprovação 

da invalidez permanente, total ou parcial, para fins de pagamento da 

indenização securitária do DPVAT. Em atenção a prova pericial realizada 

nos autos (fls. 62/62-verso), verifica-se que o autor teve dano corporal 

em membro inferior esquerdo, que, conforme a tabela, corresponde a 70% 

de perda. Considerando a perda funcional possui repercussão leve, 

verifica-se que o demandante tem direito a indenização no valor de 

R$2.362,50 (...), que corresponde a 25% de 70% da indenização total de 

R$ 13.500,00 (...). Assim, deve ser mantida a r. sentença de origem, pois 

consubstanciado em correta interpretação dos fatos e adequada 

aplicação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso em concreto. TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - Em regra, o termo inicial para a 

incidência da correção monetária é a data do sinistro. Não obstante, 

ocorrendo o pagamento parcial na via administrativa, a correção monetária 

deve incidir a partir dessa data. No caso em comento, o pedido 

administrativo restou negado pela seguradora, razão pela qual se mostra 

correta a sentença que ficou a data do evento danoso como termo inicial 

da correção monetária. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - O valor arbitrado 

na sentença a título de honorários importa em valor irrisório, razão pela 

qual se impõe a majoração, em observância aos valores normalmente 

atribuídos por esta Câmara em casos análogos, bem como nos termos do 

art. 85 do CPC. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ 

DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078777182, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

25/10/2018). No caso em tela, a falta de pagamento do prêmio do seguro 

não impede o recebimento do mesmo conforme a Sumula 257 do STJ. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 20/11/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12544930), bem como laudo 

pericial (ID 13893994). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 20/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13893994, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18,75% (dezoito virgula setenta e cinco por cento). Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de 

R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 20/11/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010062-49.2018.8.11.0041

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010062-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIELENE RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Luciene Ramos, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 18/11/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 14372435. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, da ausência de comprovação de entrega da 

documentação, da falta de interesse de agir e da ausência do laudo do 

IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que 

também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 14372435. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 18/11/2017. Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 

14372435, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Compulsando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

12740989 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que o fato ocorreu 

em 2017, aplicam-se as regras de transição previstas no julgamento do RE 

631.240, assim a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Da 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro Em sede de 

preliminar alegou a requerida menciona a ausência de laudo do IML, pois a 

ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LAUDO 

IML - DESNECESSIDADE - SIMPLES PROVA DO ACIDENTE E DO DANO - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - VALOR INDENIZATÓRIO 

PROPORCIONAL À LESÃO APRESENTADA - TABELA PARA CÁLCULO DE 

INVALIDEZ - RECURSO PROVIDO. Para que a indenização de seguro 

obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver 

“simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º da Lei 

6.194/74), portanto, a apresentação de laudo do IML não é documento 

indispensável para comprovação da lesão, sobretudo quando os relatórios 

médicos e boletim de acidente demonstram o nexo causal entre o acidente 

e o dano sofrido pela vítima. Conforme precedente do Superior Tribunal de 

Justiça, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório 

(DPVAT) por igual, deve observar a respectiva proporcionalidade. (Ap 

112064/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2011, Publicado no DJE 19/12/2011) 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do 

mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 18/11/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12740989), bem como laudo 

pericial (ID 14372435). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 
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julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 18/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14372435, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12,5% (doze e meio por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

18/11/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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CLAUDINO MANOEL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1034664-41.2017.8.11.0041 AUTOR: 

CLAUDINO MANOEL DE CAMPOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14961568. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008283-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jefferson Jose dos Santos, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 05/02/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13887617. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, requerimento administrativo perante a 

porto seguro, falta de interesse de agir e ausência de documentos 

essenciais á regulação do sinistro. No mérito, aduz que o nexo causal não 

está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso 

a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13887617. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 05/02/2018. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 13887617, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID. 

12418826 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 
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PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a analise do mérito. III - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista 

que o fato ocorreu em 2018, aplicam-se as regras de transição previstas 

no julgamento do RE 631.240, assim a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da 

ausência de documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se 

verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com a certidão de ocorrência do SAMU. Contudo, foi 

apresentada a CNH do requerente que também contém os demais 

documentos RG E CPF. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo a analise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 05/02/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (ID 12418826), bem como laudo pericial (ID 13887617). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior 

Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório 

proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos 

os processos com a mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 

com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 05/02/2018, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 13887617, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e cinco por 

cento). E ainda, invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 17,5 (dezessete e meio 

por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o 

caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros superiores, 

o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito com 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo 

com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), 

encontrando-se o montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir 

da data do sinistro em 05/02/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005405-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON JOSE PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Milton Jose Pereira, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 11/03/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 13892322. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de documentos no requerimento da esfera 

administrativa, falta de interesse de agir e comprovante de residência em 

nome de terceiro. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 
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somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13892322. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 11/03/2017. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 13892322, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID. 

12041577 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que o fato ocorreu 

em 2017, aplicam-se as regras de transição previstas no julgamento do RE 

631.240, assim a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de id. 12041487, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo a analise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/03/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12041564), bem como laudo pericial (ID 13892322). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 11/03/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 
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dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13892322, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 25% 

(vinte e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos pés, o 

percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 11/03/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007059-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA NEVES SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Maria Aparecida Neves Souza, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/01/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 13902569. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da falta de 

interesse de agir e ausência do requerimento administrativo. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 13902569. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/01/2018. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 13902569, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. O autor colacionou ao ID 12321569 a cópia do 

requerimento administrativo. Tal requerimento foi protocolado em 

20/02/2018, mas não obteve resposta. Ademais, a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID. 

12321569 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a analise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 26/01/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12321523), bem como laudo pericial (ID 13902569). Certo o direito a 
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indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 26/01/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13902569, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura torácica com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez 

por cento). E ainda, invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) de 

25% (vinte e cinco por cento), calculada em 6,25 (seis virgula vinte e 

cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de lesões de estruturas torácicas, o percentual incidente é de 

100% (cem por cento) e perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácica 

com repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) e invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada 

em 25% (vinte e cinco por cento), encontrando-se o montante de R$ 

2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

3.543,75 (três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 11/03/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009232-83.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNA MARCANTE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Bruna Marcante, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 16/12/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14372011. A parte requerida apresentou contestação, arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que o nexo causal não 

está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso 

a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14372011. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 16/12/2016. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 14372011, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 16/12/2016. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12634883), bem como laudo 

pericial (ID 14372011). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 16/12/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 41 de 187



redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14372011, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos membros superiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 16/12/2016 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006847-65.2018.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006847-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO JOSE DIAS DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Fabio José Dias dos Reis, em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/11/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 14706172. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

da entrega de documentação em via administrativa, ausência de pedido 

administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. No 

mérito, impugna os documentos juntados pela autora, aduz que o nexo 

causal não está comprovado e que também não há provas da invalidez. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o 

valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora 

fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir 

do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14706172. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/11/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

14706172, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 12277818 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12277818. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 12277827, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 
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Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/11/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12277818), bem como laudo pericial (ID 14706172). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 02/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14706172, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da membro inferior direito com repercussão avaliada em 

75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

52.50% (cinquenta e dois ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

02/11/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017177-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON ROBSON FELIPE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Edson Robson Felipe em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/11/2015, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e ausência de 

documentos na esfera administrativa. No mérito, pugna pela improcedência 

da demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir da contestação apresentada. Em 

decisão de ID 12527591 foi ordenada a realização da perícia, sendo que a 

parte autora não compareceu na data e horário agendado, prejudicando a 

sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 43 de 187



de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 8209178. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 8209178 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. II- Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 20/11/2015. No caso em exame, 

no que tange à percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva 

ponderar que a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez 

permanente em razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe 

impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi agendada data e 

horário para realização da perícia, que somente não se realizou em face 

da ausência da parte autora ID 14011383. Assim, considerando que não 

restou demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido acidente e 

as lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga 

a indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, 

não restando demonstrado a relação entre o acidente e as lesões 

sofridas, a improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Diante 

do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018527-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE THEISEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018527-81.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOICE THEISEN REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Joice Theisen em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

01/12/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos na esfera administrativa. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que os juros de mora fluam somente a partir 

da citação e a correção monetária, somente a partir da contestação 

apresentada. Em decisão de ID 12808097 foi ordenada a realização da 

perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. II- 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 01/12/2016. No caso em exame, no que tange à 

percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que 

a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em 

razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não 

se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Note-se que foi agendada data e horário para realização 

da perícia, que somente não se realizou em face da ausência da parte 

autora ID 14011443. Assim, considerando que não restou demonstrados 

nos autos o nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega 

ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga a indenização 

decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, não restando 

demonstrado a relação entre o acidente e as lesões sofridas, a 

improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Diante do exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012400-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARIA COELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012400-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CINTIA MARIA COELHO DOS SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Cintia Maria Coelho dos Santos em face de 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da diferença do Seguro 

Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 10/11/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. A parte requerida apresentou 

contestação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência 

de pedido administrativo. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir da contestação apresentada. Em 

decisão de ID 12791555 foi ordenada a realização da perícia, sendo que a 

parte autora não compareceu na data e horário agendado, prejudicando a 

sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 6648725. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do 

mérito. II- Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o 

valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 10/11/2016. No caso em exame, no que 

tange à percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva 

ponderar que a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez 

permanente em razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe 

impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi agendada data e 

horário para realização da perícia, que somente não se realizou em face 

da ausência da parte autora ID 14011766. Assim, considerando que não 

restou demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido acidente e 

as lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga 

a indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, 

não restando demonstrado a relação entre o acidente e as lesões 

sofridas, a improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Diante 

do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015818-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015818-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELE DOMINGAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Daniele Domingas da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 11/03/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14383186. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 14383186. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 11/03/2018. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 14383186, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 
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falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 13557186. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 11/03/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e atendimento médico 

evidenciando o evento danoso (ID 13557173), bem como laudo pericial (ID 

14383186). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 11/03/2018, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 14383186, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

punho esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 12.50% (doze ponto 

cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos punhos, o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 11/03/2018 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010421-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1010421-33.2017.8.11.0041 AUTOR: 

JOSELINA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 14616237. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021883-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021883-84.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por DOUGLAS PEREIRA LIMA (genitor e parte) e LIZ DAYANNE 

CESAR PEREIRA (genitora e parte), em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto aduz que ISADORA VALENTINA CESAR LIMA, filha do casal, faleceu 

em 22/04/2017, vítima de acidente de trânsito. A parte requerida 

apresentou contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

da falta de interesse de agir, da ausência de requerimento administrativo 

válido e comprovante de residência em nome de terceiros. No mérito, alega 

a ausência de documentos que comprovem serem os autores os únicos 

beneficiários da vítima e pugna que eventual condenação seja fixada nos 

patamares da Lei 6.194/74 e respeitando a sucessão hereditária. 

Impugnação à contestação no id. 11667825, rechaçando as preliminares e 

as questões meritórias suscitadas na contestação. Realizada a audiência 

de conciliação, esta foi apresentada conforme id. 10926675. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretendem as 

partes requerentes receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que a de cujus faleceu em 22/04/2017 

vitimada por fatídico acidente de trânsito. Entendo que o presente 

processo se encontra maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Passo a analise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade 

passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar de 

ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 
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diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12426532. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo Válido. Compulsando os autos 

verifico que a parte requerida alega em sede de preliminar a ausência de 

requerimento administrativo válido, tendo em vista que a parte autora deu 

entrada no pedido administrativo, sem, contudo apresentar os documentos 

necessários à apreciação da demanda. Sobre o tema, é certo que o 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Ademais, também é sabido que não é 

necessário o exaurimento da via administrativa, bastando a prova do 

pedido, nestes termos, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE 

PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA 

APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - 

INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À 

INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO 

PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para 

buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no 

REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757). (Ap 4186/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). No caso em tela, 

não há que se falar em ausência de requerimento administrativo válido vez 

que a certidão de óbito é suficiente para comprovar o falecimento da filha 

dos autores, não sendo necessário o laudo do IML. Desse modo, afasto a 

preliminar suscitada. IV – Comprovante de endereço em nome de terceiro 

Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão 

legal de juntada de comprovante de residência do autor, bastando, pura e 

simplesmente, que o autor descreva seu endereço. Desta maneira 

entende-se que o formalismo requerido de declaração expressa do autor 

quanto a isto está dispensado, configurando, novamente, excesso de 

formalismo, que obsta o acesso à justiça. A jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É 

inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por 

ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser 

observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. 

Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição 

inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os 

dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é 

forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de 

residênciarnão enseja a extinção do processo por carência de ação ou 

ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e 

regular do processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não 

obstante a inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte 

autora acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de 

residência, fato este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda 

que em sede recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em 

homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao 

princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação 

provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito.” (TRF-1 APL AC 15841, MG 

2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, 

Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo agora a analise do mérito. Mérito Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito provas que evidenciam o evento danoso, conforme 

boletim de ocorrência de id. 8817282, e o óbito, consoante certidão de id. 

8817303. No que tange aos autores Douglas Pereira Lima e Liz Dayanne 

Cesar Pereira, os mesmos afirmam ser genitores da vítima, e comprovaram 

suas alegações por meio de certidão de nascimento (id. 8817285). Sobre 

o direito à indenização em caso de morte, o art. 4º, da Lei 6.194/74, 

dispõem que deverão ser observadas as disposições do art. 792, no 

Código Civil, o qual aduz: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou 

beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas 

neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do 

segurado os privou dos meios necessários à subsistência. Assim, tendo 

em vista que os requerentes enquadram-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, estes fazem jus ao recebimento da reparação 

indenizatória. Certo o direito, passo a análise de sua fixação. Consigno 

que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência 

de morte, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do 

art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 

6.194, de 19 de dezembro de 1974. In casu, o valor a ser auferido pelos 

autores Douglas Pereira Lima e Liz Dayanne Cesar Pereira corresponde 

ao valor integral da indenização, consoante art. 792, do CC, perfazendo a 

quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

ao pagamento no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 22/04/2017 (Súmula 43 do STJ). Tal valor 

deverá ser dividido igualmente entre os autores. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada em 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031681-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MATILDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALT BRASIL - ADMINISTRACAO DE LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031681-35.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumprida a 

determinação de ID 15731260, recebo a emenda. Cumpra-se conforme 

deprecado. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de origem. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 4 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037659-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LANDER MENEGAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR BORGES DOS SANTOS OAB - PR85115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO (REQUERIDO)
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AGROPECUARIA PRIETO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037659-27.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 16340689, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 5 

de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037996-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SOARES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA (RÉU)

INCORPORADORA ITALIA LTDA (RÉU)

ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

BARCELLOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037996-79.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 5 

de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038304-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038304-18.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 11:44 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038689-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038689-63.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 09:04 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1025245-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTANA (AUTOR(A))

JOSUE DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIDAL DE SOUZA FILHO OAB - SP299482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ANGELO BOTTAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINO TAVARES JUNIOR OAB - MT3633/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025245-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda da inicial. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 05/02/2019 às 12:30 horas, que será realizada 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

Administrativo. Tendo em vista que o réu compareceu espontaneamente 

nos autos, ofertando contestação, desnecessária sua citação. Intime-se a 

parte autora e o réu para audiência de conciliação, na pessoa de seus 

advogados. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório para 

determinar a apresentação de matrícula do imóvel confinante, uma vez que 

é desnecessário, devendo a autora informar nos autos somente o nome 

completo do confinante e seu endereço. Para tanto, concedo o prazo de 5 

(cinco) dias. Citem-se e intimem-se os confinantes para a audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 
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prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Nacional para, querendo, manifestarem nos autos. Ciência ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1025245-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTANA (AUTOR(A))

JOSUE DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIDAL DE SOUZA FILHO OAB - SP299482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ANGELO BOTTAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINO TAVARES JUNIOR OAB - MT3633/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025245-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda da inicial. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 05/02/2019 às 12:30 horas, que será realizada 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

Administrativo. Tendo em vista que o réu compareceu espontaneamente 

nos autos, ofertando contestação, desnecessária sua citação. Intime-se a 

parte autora e o réu para audiência de conciliação, na pessoa de seus 

advogados. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório para 

determinar a apresentação de matrícula do imóvel confinante, uma vez que 

é desnecessário, devendo a autora informar nos autos somente o nome 

completo do confinante e seu endereço. Para tanto, concedo o prazo de 5 

(cinco) dias. Citem-se e intimem-se os confinantes para a audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Nacional para, querendo, manifestarem nos autos. Ciência ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038340-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIA DIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038340-60.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 11:28 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1042497-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE MICHELY DE SOUSA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO OAB - MT10276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042497-76.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, 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). Deverá ainda, no mesmo prazo, trazer a negativa da ré, 

documento de identificação, bem como apresentar nos autos relatório 

médico pormenorizado e atualizado, quanto a necessidade do 

procedimento cirúrgico, urgência/emergência, tratamentos realizados e 

alternativos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de dezembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001951-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA E AMORIM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO OAB - ES15722 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 49 de 187



CUIABÁ Processo n° 1001951-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

certidão (ID 13819610), defiro o pedido de ID: 13408696 e redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019 às 12:00 horas, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intime-se, nos termos da decisão de ID 11772410. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 30 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015533-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULINA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015533-46.2018.8.11.0041 DESPACHO CUMPRA-SE a 

decisão proferida no RAI 1007621-24.2018.8.11.0000. Designo audiência 

de conciliação para o dia 25/01/2018 às 09:04 horas, que será realizada 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

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

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000248-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA LOPES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000248-13.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Desentranhe-se a petição de ID: 16097977, ou promova a sua exclusão, 

tendo em vista que a parte peticionante é estranha aos autos. DEFIRO o 

pedido de ID 14365650. E, conforme prevê o caput do art. 334 do CPC, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 23/01/2019 às 09:20 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, 

situado na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, 

Centro Político Administrativo. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 

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

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000248-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA LOPES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000248-13.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Desentranhe-se a petição de ID: 16097977, ou promova a sua exclusão, 

tendo em vista que a parte peticionante é estranha aos autos. DEFIRO o 

pedido de ID 14365650. E, conforme prevê o caput do art. 334 do CPC, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 23/01/2019 às 09:20 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, 

situado na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, 

Centro Político Administrativo. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 

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

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036181-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC CARDOSO DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036181-47.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/01/2019 às 10:08 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035784-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ADELUIA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - 485.487.906-87 

(PROCURADOR)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.R. RAMPAZZO & BROCHADO LTDA (RÉU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035784-85.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036748-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036748-78.2018.8.11.0041. Prime 

Incorporações e Construções Ltda. ajuizou esta ação monitória com 

pedido de urgência de natureza cautelar incidental em desfavor de Carlos 

Alberto Lucio da Silva Junior, ambos qualificados nos autos. Relata a inicial 

que o réu celebrou contrato de financiamento bancário com a Caixa 

Econômica Federal em 21/12/2012, no qual a autora figurou como 

interveniente garantidora/fiadora. Como o réu não efetuou o pagamento 

das parcelas denominadas IN – Juros de Evolução de Obra, tais valores 

foram debitados na conta corrente da autora. Referidos valores, 

atualizados, importam R$ 4.647,72. Diante disso, postula a concessão de 

liminar para determinar a indisponibilidade dos direitos decorrentes do 

contrato de financiamento do imóvel, constituído pelo apartamento n. 209, 

Bloco I, Condomínio Parque Chapada dos Montes. Requer a citação do réu 

para efetuar o pagamento da importância no prazo de 15 dias. É o 

relatório. Decido. Para conceder a pretensão almejada pela autora, faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não ilide a 

necessidade de demonstração do outro. Segundo consta dos autos, a 

autora assinou o contrato de financiamento formalizado entre o réu a 

Caixa Econômica Federal como interveniente construtora e 

incorporadora/fiadora, arcando com a quantia correspondente às parcelas 

dos Juros de Evolução de Obra não adimplidos pelo réu. O contrato é de 

21 de dezembro de 2012 e as parcelas supostamente inadimplidas pelo 

réu são de 2015, 2016 e início de 2017, não havendo perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo que justifique a indisponibilidade do 

bem conforme pretendido. Ademais, apenas em casos excepcionais se 

concede a tutela de urgência antes da formação do contraditório, o que 

não é o caso dos autos. À par disto e, considerando a análise 

perfunctória, não vislumbro nos autos demonstração de que a espera pelo 

contraditório acarretará perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, devendo o pedido liminar ser indeferido. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida 

antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que 

a Agravante possui outros apontamentos nos cadastros de proteção ao 

crédito que são originários de credores diversos, inexiste perigo da 

demora de modo a possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de 

urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) 

Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

Desnecessário o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º 

do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 11/02/2019 às 08:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036977-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AMORIM (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BORGES DA SILVA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036977-38.2018.8.11.0041. Bruno Amorim 

ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e 

tutela de urgência para busca e apreensão de veículo contra Marcos 

Borges da Silva, ambos qualificados. De acordo com a inicial, em 07 de 

dezembro de 2015 o autor vendeu o ágio da motocicleta marca Honda XL 

700V TRNSALP, cor branca, ano 2011/2011, placa KNP5504 ao réu. Como 

a motocicleta está sob alienação fiduciária em face da Caixa Econômica 

Federal, o réu assumiu o pagamento das parcelas do financiamento em 

nome do autor. Aduz que por haver laço de amizade entre as partes, toda 

a negociação ocorreu verbalmente. O autor afirma que embora o réu 

esteja na posse do bem não adimpliu com as obrigações contraídas, 

deixando de pagar as parcelas desde o ano de 2016, o que tem lhe 

causado grandes transtornos com as cobranças do financiamento. 

Apesar de ter efetivado diversas diligência, o réu se mantém inerte. 

Assim, postula a concessão de liminar que determine a busca e 

apreensão do bem. Ao final, requer a confirmação da busca e apreensão 

e a rescisão do contrato firmado, com a condenação do réu ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. Decido. Para conceder a 

pretensão almejada pelo autor, faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

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

o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a 

presença de um não ilide a necessidade de demonstração do outro. In 

casu, o autor afirma ter vendido motocicleta marca Honda XL 700V 

TRNSALP, cor branca, ano 2011/2011, placa KNP5504 ao réu, que 

assumiu o pagamento as parcelas do financiamento, uma vez que o bem 

se encontra alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Contudo, 

diante do inadimplemento do réu, requer a busca e apreensão do bem. Em 

que pesem as alegações do autor, não há como deferir o pleito 

antecipatório, porquanto o contrato de compra e venda foi verbal, não 

havendo comprovação do seu teor. Ademais, em se tratando de contrato 

de compra e venda de bem móvel o mesmo se aperfeiçoa com a tradição, 

sendo necessária, portanto, a rescisão da avença para o fim de 

possibilitar a retomada do bem. À par disto e, considerando a análise 

perfunctória, não vislumbro nos autos demonstração de que a espera pelo 

contraditório acarretará perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, devendo o pedido liminar ser indeferido. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida 

antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que 

a Agravante possui outros apontamentos nos cadastros de proteção ao 

crédito que são originários de credores diversos, inexiste perigo da 

demora de modo a possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de 

urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) 

Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de 

determinar o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do 

art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 11/02/2019 às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao autor, nos 

termos do artigo 98, CPC. Intime-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037864-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE SILVA COSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037864-22.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência proposta 

por Isabelle Silva Cosso em desfavor de IUNI/Unic Educacional Ltda., 

aduzindo, em síntese, que iniciou curso de medicina junto à ré no primeiro 

semestre de 2015 e que desde o início é beneficiária de 100% do 

Programa de Financiamento do FIES. Relata que sem justificativa a ré 

iniciou abrupta e arbitrariamente cobrança adicional de valores 

discrepantes. Descreve os valores dos boletos e afirma que não há 

clareza na cobrança de tais valores. Ademais, sustenta ser ilegal a 

cobrança, visto que beneficiária de 100% do Fies. Argumenta que 

preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela 

qual requer o seu deferimento para determinar a imediata suspensão de 

toda e qualquer cobrança, além daquelas já suportadas 100% pelo FIES; 

suspender a cobrança dos valores de R$ 56.169,94 e R$ 71.233,17; 

realizar a rematrícula do segundo semestre e promover o aditamento do 

contrato do fies do segundo semestre/2018; que se abstenha de negativar 

o seu nome em razão dos valores discutidos nesta demanda, bem como 

proceda com a baixa de qualquer negativação caso já tenha sido lançado; 

se abstenha de bloquear os acessos ao sistema da instituição tais como: 

no sistema da instituição, bem como ao campus universitário, frequentar 

aulas, lista de chamada e, principalmente, realização das provas nas 

datas programadas; e por último, que todas as matrículas das 

semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto 

do não pagamento das cobranças, enquanto perdurar a discussão desta 

demanda, sob pena de multa diária. Requer, ainda, o deferimento dos 

benefícios da Justiça gratuita. A exordial veio acompanhada com os 

documentos pessoais, contratos, aditamentos, extrato financeiro e 

boletos. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil 

dispõe: “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 a tutela de urgência, Teresa Arruda 

Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada 

a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo 

grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou 

a frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista 

dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Deste modo, para o 

deferimento da tutela almejada pela autora deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. Extrai-se dos autos que 

a autora é beneficiária do Financiamento Estudantil – FIES em 100% da 

bolsa, desde 11 de março de 2015, como demonstra o contrato de 

financiamento (Id 16236824). A Cláusula Quarta confirma: “Clausula 

Quarta – Do Percentual do Financiamento – O valor financiado a cada 

semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos 

encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do 

percentual estabelecido neste contrato e sem seus aditamentos.” A autora 

assevera que a Instituição Educacional está realizando a cobrança, sob 

ameaça de impedir o acesso do portal, não realizar rematrícula, retirar 

nome da lista de chamada, não fazer avaliações acadêmicas entre outros, 

caso não pague os boletos emitidos. Entretanto, verifica-se que a autora 

procedeu todos os aditamentos do contrato dos semestres subsequentes 

à assinatura do contrato, inclusive, com a manutenção do percentual 

inicialmente contratado - 100% - dos encargos educacionais. Portanto, em 

análise sumária do feito, verifico a presença dos requisitos exigidos para 

o deferimento da tutela de urgência, eis que os documentos demonstram 

que a autora contratou o financiamento estudantil, assim como procedeu 

com todos os aditivos semestrais. O perigo da demora resta amplamente 

demonstrado, eis que a continuidade da cobrança dos valores poderá 

impedir a autora em efetuar a rematrícula e o aditamento do contrato do 

financiamento estudantil, o que pode lhe causar sérios prejuízos, visto que 

poderá incorrer em quebra de contrato. Verificada a presença dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, o 

deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com estas 

considerações e fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar 

à ré: a) A imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas 

já suportadas pelo Fies em 100%, em especial o valor de R$ 56.169,94 e 

R$ 71.233,17, relativos ao contrato n. 10.3276.185.0003504-12, até o 

deslinde deste feito; b) se abstenha de incluir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão do débito supramencionado, bem 

como proceda a baixa, caso já tenha inscrito; c) se abstenha de bloquear 

acesso da autora ao sistema da instituição, campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamadas e realização de provas e trabalhos. d) 

e, ainda, que a autora não seja impedida de realizar as próximas 

rematrículas das semestralidades em razão do débito citado, bem como do 

aditamento do contrato do Fies, enquanto perdurar a lide. Fixo multa diária 

no valor de R$ 300,00, para o caso de descumprimento desta decisão. Por 
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fim, defiro a inversão do ônus da prova. Designo o dia 11 de fevereiro de 

2019 (11/02/2019) às 11:00 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

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

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027612-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DA APARECIDA TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE GUIMARAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027612-91.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão de compromisso de compra e venda c/c perdas e 

danos e tutela antecipatória de reintegração ajuizada por HILDA DA 

APARECIDA TANAKA em face de DANIELE GUIMARÃES DOS SANTOS, 

em que a autora emenda a inicial e reitera pedido de apreciação de tutela 

de urgência. Defiro a emenda da inicial e aprecio o pedido de busca e 

apreensão de Id 13917570. Este feito está pendente da citação da ré 

desde 22 de setembro de 2017, havendo indícios de que a mesma furta-se 

da realização do ato (ID 10837572). Tratando-se de bem móvel cuja venda 

ocorre com a mera tradição, o lapso temporal e a facilidade da venda do 

veículo caracterizam risco não só ao resultado útil do processo, mas a 

terceiros de boa-fé. Verifica-se, ainda, que o veículo objeto da presente 

demanda também é objeto de contrato de alienação fiduciária (ID 

9712016). Nessas circunstâncias, o inadimplemento das parcelas do 

financiamento submete o veículo à busca e apreensão em favor do 

fiduciário, o que obstaria o regular prosseguimento do feito. Todos os 

documentos acostados aos autos indicam que a autora possui a 

propriedade do veículo (ID 9712029 e 9712016), caracterizando a 

probabilidade do direito. Não verifico a existência do perigo de 

irreversibilidade na antecipação da tutela, motivo pelo qual DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do veículo Renault Clio, 2013/2014, placa OAQ-5987, renavam 

n. 00552163953, de Cuiabá-MT. Nomeio a autora Hilda da Aparecida 

Tanaka como fiel depositária, mediante assinatura do respectivo termo, 

devendo permanecer com o bem à disposição deste Juízo até o julgamento 

final, bem como zelar pela sua integridade. Redesigno audiência de 

conciliação para o dia 28/01/2019 às 12:30 horas, que será realizada na 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

Administrativo. Cite-se e intime-se a ré, via oficial de justiça, no endereço 

informado na petição de ID 10837572, para a audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Consigne no mandado que, preenchidos os requisitos 

do art. 252 do CPC, deverá o sr. meirinho realizar a citação por hora certa. 

No mais, cumpra-se nos termos da decisão de ID 10000789. Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012510-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO GRAOS FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO FELIX DE BARROS OAB - MT25264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012510-92.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de título extrajudicial, movida por CERRADOS COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA - ME em desfavor de AGRO GRAOS FORTE COMERCIO 

ATACADISTA DE CEREAIS EIRELI - EPP, já qualificados nos autos. O feito 

teve regular tramitação. As partes resolveram transacionar entre si, 

conforme termo de ID 15297780/15297784, protocolado e assinado 

digitalmente. A executada apresentou nos autos o comprovante de 

depósito, nos termos acordado (ID 15297784 e ID 16590925). Os autos 

vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e seus advogados têm poderes para transigir, conforme 

procurações de ID 13118907 e ID 14668251. Tratando-se de direito 

disponível e estando as partes devidamente representadas, homologo o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b c/c 924, II do CPC. Honorários na forma pactuada. Custas 

processuais remanescentes indevidas, conforme prevê o art. 90 § 3º do 

CPC. Expeça alvará para a parte exequente do valor depositado, conforme 

requerido (ID 15297780). As partes desistem do prazo recursal. Assim 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as cautelas legais. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1042454-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DE MORAIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Cite-se a parte Requerida para que tome ciência da presente 

ação e, caso queira, PRESTE INFORMAÇÕES acerca dos fatos alegados 

na petição inicial, no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, a fim 

de que este juizo possa melhor avaliar o pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte Autora. Saliento, no entanto, que tal manifestação 

não implicará na não realização de audiência de conciliação prevista no 

artigo 334 do Código de Processo Civil e muito menos na contagem do 

prazo para apresentação da defesa. Transcorrido o prazo para a parte 

Requerida prestar informações, venham os autos conclusos 

imediatamente para análise do pedido de tutela de urgência. SIRVA-SE A 

PRESENTE COMO MANDADO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA COM 

URGÊNCIA, INCLUSIVE, EM REGIME DE PLANTÃO PELO OFICIAL 

PLANTONISTA; Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito 

em Substituição Legal

7ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018296-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON EVANDRO BORTOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE XAVIER BRAGA OAB - MS5012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder ao recolhimento 

de nova diligência para o sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018160-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR FRANCISCO FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008434-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI ALBINI BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1005287-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YSLLED VILELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1005287-88.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, YSLLED VILELA DE ARAUJO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

09/01/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura do pé e do 

dedo”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12028842. A Requerida apresentou contestação id. 

14119182, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

a cerca do quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

13884741. Impugnação à contestação corroborada id. 14804669. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

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. 12028842), Relatório Médico (id. 12028841), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13884741, 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 
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grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

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. 13884741), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 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. 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 valor do seguro de acordo com o 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, qual 

seja o protocolo do processo administrativo em 15.01.2018, afastando a 

súmula 426 do STJ, e correção monetária com o índice INPC, a partir da 

entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente YSLLED VILELA DE ARAUJO, 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, 09/01/2018 (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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023613-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1023275-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ANDRESSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1008527-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PINTO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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: 1031023-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA VASCONCELOS FIALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022159-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO SILVA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1029844-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1030664-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. MATTE & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023567-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYSE JOSE PAES DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1042040-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, 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: 1014207-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL GONSALVES FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1033639-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VERONILSON TEIXEIRA JOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, no 

prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015614-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMI FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001230-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE MORAIS DO AMARAL OAB - 307.415.738-06 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, diante da manifestação do requerido de ID: 16099538, 

procedo a republicação da sentença de ID: 15892049.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028762-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANE AQUINO STREGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031245-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE ALVES PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000341-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO WASHINGTON CESAR SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035803-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MARCIA CANDIDA VARANDA OAB - MT22733/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE PIRES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038918-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023499-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CORDOBA SEVERO OAB - MS9082 (ADVOGADO(A))

LETICIA LACERDA NANTES FRANCESCHINI OAB - MS9764 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CEZAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023499-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO REQUERIDO: RODRIGO CEZAR PEREIRA 
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DE SOUZA M Vistos. Diante da inércia da parte autora, nos termos do art. 

393[1] da CNGC, determino a devolução da presente missiva ao r. Juízo de 

origem, consignando as nossas homenagens. Cumpra-se Cuiabá-MT, 04 

de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037104-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUFERRE INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E CALCADOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE CARVALHO DONZELI OAB - SP389863 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037104-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AUFERRE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E CALCADOS LTDA - ME 

REQUERIDO: FLAVIO DE OLIVEIRA M Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Em seguida, 

devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as 

nossas homenagens. Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma 

como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 04 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042195-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRLEI FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042195-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JANDIRLEI 

FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16837994), mediante escrita a 

caneta lançada ao lado do referido carimbo, a relação dos documentos 

que não foram anexados pela parte autora, dentre os quais o laudo do 

IML. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[2]. 

Ante o exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

e m  0 4 . 1 2 . 2 0 1 8 ,  à s  1 8 : 1 0 .  [ 2 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042230-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR HANNA TANNOUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MALUF BARCELOS OAB - MS9327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ESPINDOLA DA ROSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILSON DE BARROS BERGAMIM (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042230-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JULIO 

CESAR HANNA TANNOUS REQUERIDO: GUILHERME ESPINDOLA DA 

ROSA M Vistos. Designo o dia 10 (dez) de Abril de 2019, às 17h00min, 

para a inquirição da testemunha GILSON DE BARROS BERGAMIM, a ser 

realizada na Sala de Audiência do Gabinete desta 8ª Vara Cível. 

Considerando o que preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil, 

deverá o(a) advogado(a) da parte interessada intimar a(s) testemunha(s) 

que arrolou do dia, da hora e do local da solenidade designada, nos 

moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se preferir, conduzir a(s) 

testemunha(s) à audiência independentemente de intimação, sob pena de, 

em caso de não comparecimento ou de inércia na realização da intimação, 

ser considerado como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 

2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil). Comunique-se ao r. Juízo 

Deprecante da data designada para realização do ato deprecado. 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos constituído nos autos 

(via Diário da Justiça), advertindo de que a ausência injustificada do(a) 

advogado(a) à solenidade acarretará em dispensa da produção da prova 

e devolução imediata da missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 

do Código de Processo Civil). PROCEDA-SE com a preparação dos autos 

para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 04 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042214-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042214-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CIRILO 

TORRES REQUERIDO: JERONIMO GONCALVES DOS SANTOS M Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 04 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042006-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042006-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

BOSCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora assevera que, ao buscar previamente o 

protocolo do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve 

recusa do recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. 

Pois bem. Como é cediço, por expressa determinação legal, a seguradora 

deve receber os documentos que acompanham o requerimento de 

pagamento do benefício “mediante recibo, que os especificará” (art. 5º, § 

2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos termos do art. 32 da Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, as seguradoras 

deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da 

SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

integra o consórcio DPVAT, posto que consta oficialmente no endereço 

eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento autorizado 

nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os pedidos de pagamentos 

que lhe são apresentados. Portanto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora requerida em receber o requerimento administrativo da parte 

autora, a recusa injustificada de seu protocolo implicaria na presença de 

interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à pretensão 

administrativa. Não obstante, no caso dos autos, verifico que os 

documentos acostados à exordial não permitem concluir que a recusa no 

protocolo do requerimento administrativo se caracteriza como recusa 

injustificada. Com efeito, consta, na mesma página na qual foi lançado o 

carimbo (Id. nº 16811852), mediante escrita a caneta lançada ao lado do 

referido carimbo, a relação dos documentos que não foram anexados pela 

parte autora, dentre os quais o laudo do IML. Ocorre que, de acordo com o 

art. 13 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos 

pessoais cobertos, indenizações e demais assuntos do Seguro DPVAT, 

para requerer o pagamento da indenização por invalidez permanente, o 

beneficiário/vítima deverá apresentar, além dos documentos de 

identificação e do boletim de acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da 

circunscrição do acidente, qualificando a extensão das lesões físicas ou 

psíquicas da vítima e atestando o estado de invalidez permanente, de 

acordo com os percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, 

de 1974”. Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico 

Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá 

fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a 

verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais 

ou parciais” (art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada 

pela consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[2]. 

Ante o exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

e m  0 4 . 1 2 . 2 0 1 8 ,  à s  1 8 : 1 0 .  [ 2 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041995-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO FELIX DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1041995-40.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

JOSIVALDO FELIX DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora assevera que, ao buscar previamente o 

protocolo do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve 

recusa do recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. 

Pois bem. Como é cediço, por expressa determinação legal, a seguradora 

deve receber os documentos que acompanham o requerimento de 

pagamento do benefício “mediante recibo, que os especificará” (art. 5º, § 

2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos termos do art. 32 da Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, as seguradoras 

deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da 

SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

integra o consórcio DPVAT, posto que consta oficialmente no endereço 

eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento autorizado 

nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os pedidos de pagamentos 

que lhe são apresentados. Portanto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora requerida em receber o requerimento administrativo da parte 

autora, a recusa injustificada de seu protocolo implicaria na presença de 

interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à pretensão 

administrativa. Não obstante, no caso dos autos, verifico que os 

documentos acostados à exordial não permitem concluir que a recusa no 

protocolo do requerimento administrativo se caracteriza como recusa 

injustificada. Com efeito, consta, na mesma página na qual foi lançado o 

carimbo (Id. nº 16811505), mediante escrita a caneta lançada ao lado do 

referido carimbo, a relação dos documentos que não foram anexados pela 

parte autora, dentre os quais o laudo do IML. Ocorre que, de acordo com o 

art. 13 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos 

pessoais cobertos, indenizações e demais assuntos do Seguro DPVAT, 

para requerer o pagamento da indenização por invalidez permanente, o 

beneficiário/vítima deverá apresentar, além dos documentos de 

identificação e do boletim de acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da 

circunscrição do acidente, qualificando a extensão das lesões físicas ou 

psíquicas da vítima e atestando o estado de invalidez permanente, de 
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acordo com os percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, 

de 1974”. Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico 

Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá 

fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a 

verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais 

ou parciais” (art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada 

pela consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[2]. 

Ante o exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

e m  0 4 . 1 2 . 2 0 1 8 ,  à s  1 8 : 1 0 .  [ 2 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021998-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ARAUJO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS SA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1021998-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RONEY ARAUJO 

RIBEIRO RÉU: JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS SA M Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036457-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Kadima Design Comercio e Aluguel de Acessórios Ltda (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER MARTINS DE CARVALHO OAB - MG50510 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS RELOGIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036457-78.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: KADIMA DESIGN 

COMERCIO E ALUGUEL DE ACESSÓRIOS LTDA EXECUTADO: JUSTINO 

COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS RELOGIOS EIRELI - ME W Vistos. Ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042187-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HUMBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042187-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO 

HUMBERTO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o 

prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, 

como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas[2]. Anoto que, nos 

termos dos julgados supra, o requerimento administrativo deve ser prévio 
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ao ajuizamento da ação, sendo requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. No caso dos autos, a 

demanda foi ajuizada em data posterior à supracitada, havendo, portanto, 

necessidade de prévio requerimento administrativo. Além disso, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018408-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELOY CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018408-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

ELOY CASTILHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Ante o teor da certidão de Id. nº 16838970, 

OFICIE-SE a Conta Única com remessa de fotocópia dos documentos 

constantes no Id. nº 12654223, pág. 4 e 5, solicitando informações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036345-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT0013786A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036345-46.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: PANTANAL TRANSPORTES 

URBANOS LTDA, EDVAL FRANCISCO DA SILVA W Vistos. Nos termos do 

art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 

Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 05 

de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014445-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE DE PROSPERO AMUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014445-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GUILHERME 

HENRIQUE DE PROSPERO AMUI RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. W Vistos. 

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá, 05 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011199-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE OLIVEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francisco de Macedo Souza (RÉU)

MARIA DE FATIMA SANT ANA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011199-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARILEIDE 

OLIVEIRA DIAS RÉU: MARIA DE FATIMA SANT ANA DE SOUZA, 

FRANCISCO DE MACEDO SOUZA W Vistos. Nos termos do art. 370, caput 

e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício 

ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá, 05 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033969-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019070-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROCHA SILVA (RÉU)

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011821-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498/O-O (ADVOGADO(A))

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA 

FLORESTAL LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024903-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINO JOSE SPERAFICO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030346-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030346-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CASA DO 

PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. AT 

Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito c/c Consignação em 

Pagamento e Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda em desfavor 

de Telefônica Brasil S/A - Vivo, ambas qualificadas no autos. Em 

manifestação realizada no Id n.º 15923074, a parte autora pugna pela 

extensão da consignação em pagamento à fatura referente ao período 

09/2018, tendo em vista que a referida fatura cobra linha discutida nos 

autos. Pois bem, considerando-se que a parte requerida não havia sido 

citada, por ocasião da realização do pedido de aditamento, defiro o pedido 

formulado, com fundamento no art. 329, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Destarte, autorizo a consignação em pagamento da fatura referente 

ao mês 09/2018. Considerando a audiência de conciliação designada para 

o dia 10.12.2018 às 09h:30min, remetam-se os autos à Central de 

Conciliação e Mediação. Às providências. Cuiabá - MT, 05 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032427-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BLIKSTEIN OAB - SP154894 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER NOGUEIRA GOMES - ME (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELSO DE MORAES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1041913-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EVALDO DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1041913-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EVALDO DA 

SILVA MARTINS RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A AT Vistos. Cuida-se de 

Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por Evaldo da Silva 

Martins, em desfavor de Caixa Seguradora S/A, ambos qualificados nos 

autos. Aduz o requerente que é beneficiário de um seguro de vida 

fornecido pela empresa Alessandro Morbeck Eireli EPP, à sua companheira 

falecida, Angela Marcia Cardoso França. Alega que o seguro é decorrente 

de vínculo trabalhista. Menciona que após a morte da sua companheira, 

entrou em contato com a requerida e solicitou a cópia do contrato e da 

apólice do seguro, obtendo o número de protocolo 10930001819. Contudo, 

a requerida se recusou a fornecer tais documentos. Assevera, ainda, que 

realizou o pedido do pagamento da indenização administrativamente. 

Todavia foi informado que o pedido não havia sido aprovado, pois o 

contrato de seguro previa carência de 06 (seis) meses contados da data 

de admissão do funcionário, e o falecimento da companheira do autor 

ocorreu dentro deste prazo. Menciona que desconhece a existência da 

cláusula de carência, uma vez que não sabe o teor do contrato firmado. 

Por essas razões, requer, em sede de produção antecipada de provas, a 

apresentação do contrato de seguro de vida, bem como da apólice. É o 

relatório. DECIDO. Como é cediço, a produção antecipada de provas é a 

demanda pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada 

prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória 

do processo para o qual ela serviria[1]. É ação de se esgota na produção 

da prova – tão somente. Não se pretende que o juiz reconheça que os 

fatos foram provados, ou que o juiz certifique situações jurídicas 

decorrentes de fatos jurídicos. O que se busca, simplesmente, é uma 

decisão que reconheça que a prova foi produzida regularmente. A 

valoração da prova será feita e outro momento; isso se houver 

necessidade, já que o requerente pode não ajuizar futura demanda[2]. 

Outrossim, o direito à prova pode ser exercido de forma autônoma (ação 

de produção antecipada de prova - art. 381 e ss do CPC) ou de forma 

incidental, no curso de um processo de conhecimento, seja com base no 

art. 139, inciso VI, do CPC, ou com base nas regras sobre a tutela 

provisória de urgência (art. 294 e ss do CPC). Pois bem. Na hipótese ora 

vertente, a parte autora almeja a apresentação do contrato de seguro de 

vida a qual é beneficiário, bem como da apólice. Por conseguinte, in casu, 

o pedido de produção antecipada de provas foi intentado na forma de 

ação autônoma e encontra previsão normativa atual no artigo 381, inciso 

III, do Diploma Processual Civil, na medida em que “o prévio conhecimento 

dos fatos” pode “justificar ou evitar o ajuiza-mento de ação”. Destarte, a 

parte autora almeja apresentação do contrato de seguro, para avaliar o 

teor das cláusulas pactuadas e constatar a existência ou não do direito ao 

recebimento da indenização. Assim sendo, DEFIRO a produção antecipada 

da prova consistente na exibição do contrato de seguro de vida e da 

apólice relativos ao estipulante Alessandro Morbeck Teixeira ME e a 

segurada Angela Marcia Cardoso França, o que faço com fulcro no art. 

381, inciso III, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

(artigo 382, § 1º, CPC), anotando-se que, neste procedimento, não se 

admitirá defesa ou recurso (artigo 382, § 4º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 04 

de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Didier Jr., Fredie: Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisões, precedentes, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 12 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016 

[2] Idem.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004450-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004450-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DO 

CARMO DA CRUZ REQUERIDO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS 

LTDA W Vistos. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e 

Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Maria do Carmos da Cruz 

em desfavor do Pantanal Transportes Urbanos Ltda, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. O processo encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. E, compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, ao saneamento e 

organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. No que tange 

ao saneamento [art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. 

Com efeito, não existem vícios ou irregularidades, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. As partes são 

capazes e estão representadas. Havendo preliminares pendentes de 

apreciação, passo a analisá-las. Em sua defesa, a ré suscitou prejudicial 

de mérito de prescrição, sob o argumento de que a presente demanda foi 

ajuizada depois de transcorridos dois anos do evento danoso, tendo, 

portanto, atingido o lapso temporal previsto no art. 206, § 2º, do Código 

Civil. Ocorre que, in casu, se trata de pretensão de reparação civil, a qual 

se submete ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, 

inciso V, do Código Civil. E, em atenção ao princípio da actio nata, adotado 

pelo ordenamento jurídico pátrio, tem-se que o prazo prescricional começa 

a fluir no momento em que se tem ciência da violação do direito invocado 

pela parte. Nesse contexto, tem-se que, no caso vertente, o termo inicial 

do prazo prescricional trienal deve ser o da ciência inequívoca da 

incapacidade que alicerça o pedido de indenização formulado pela autora. 

Na hipótese dos autos, o acidente descrito na inicial ocorreu em 

13.10.2014, conforme se observa do boletim de ocorrência acostado no 

Id. nº 4881064, pág. 2. Com efeito, ainda que se considerasse que a parte 

autora teve ciência inequívoca da sua incapacidade na data do sinistro, 

não há que se falar em prescrição, haja vista o ajuizamento da presente 

demanda em 16.02.2017. Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito de 

prescrição. A demandada apresentou, ainda, em sua peça de defesa, 

pedido de denunciação da lide, com fundamento no art. 125, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Entretanto, o simples direito de regresso não 

autoriza a denunciação da lide com introdução de fato novo no feito, 

mormente quanto tal direito sequer restou demonstrado, posto que 

implicaria em ofensa desnecessária à celeridade processual. Nesse 

sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO 

CONTRATO DE SEGURO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. ABATIMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO SEGURO DPVAT. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO 

SEGURO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 246 DO STJ. RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não 

há como acolher a pretensão da agravante de inclusão da seguradora 

agravada no polo passivo da ação de indenização proposta pelo segundo 

agravado EDILSON CARLOS DA CUNHA MODESTO, posto que, não 

consta nos autos o contrato de seguro para cobertura de acidentes do 

veículo envolvido no sinistro de trânsito. 2. É cediço que a Súmula nº 246 

do STJ estabelece a possibilidade de abatimento dos valores 

indenizatórios recebidos a título de seguro DPVAT, contudo, no caso dos 

autos é absolutamente ausente a comprovação de que o agravado 

recebeu a referida indenização, o que impossibilita o abatimento de 

valores como pretende a recorrente. 3. Recurso de agravo interno 

conhecido e desprovido à unanimidade.”  (TJPA; AC 

0018542-53.2009.8.14.0301; Ac. 198000; Belém; Terceira Câmara Cível 

Isolada; Relª Desª Edinea Oliveira Tavares; Julg. 13/11/2018). 

Considerando que é exatamente esse o caso dos autos, haja vista que a 

requerida sequer comprovou a existência do contrato de seguro com a 

litisdenunciada, na medida em que apresentou apenas o documento de Id. 

nº 8738086, pág. 18, que não se trata nem do contrato, nem da apólice de 
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seguro. Logo, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide. Relativamente à 

organização do processo [art. 357, incisos II e IV], ressalto que o acidente 

e a condição de passageira da autora restaram incontroversos, na medida 

em que, além de comprovados com os documentos apresentados, não foi 

negado pela ré que, contudo, aduziu a ausência de comprovação dos 

danos materiais e a caracterização da excludente de responsabilidade 

apta a romper o nexo causal, qual seja, culpa exclusiva da vítima. Dessa 

forma, registro que a atividade probatória deverá recair sobre os 

seguintes pontos controvertidos: a) o termo inicial e final da incapacidade 

laborativa da parte autora; b) a renda mensal auferida pela parte autora à 

época do acidente; c) a ocorrência da excludente de responsabilidade 

caracterizada pela “culpa exclusiva da vítima”. Quanto ao ônus probatório 

[art. 357, incisos III], anoto que a relação jurídica que se enquadra no 

conceito de relação de consumo, regulada pela Lei nº 8.078/90, norma de 

ordem pública, que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor, 

tendo a empresa ré responsabilidade objetiva, independentemente de 

culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, pela 

reparação dos danos causados as vítimas de acidente de consumo. 

Nesse diapasão, e considerando, ainda, que se faz presente a 

hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança das suas alegações, 

INVERTO o ônus da prova, o que faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Porém, destaco que, não obstante a 

inversão do ônus, no que se refere especificamente ao ponto 

controvertido do item “b”, o ônus da prova é da parte autora, até porque 

não seria possível à requerida fazer prova contrária. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de Abril de 2019 às 14h00min, a ser 

realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum da Capital, devendo as 

partes e os seus patronos serem regularmente intimados para 

comparecerem à solenidade. Para a solenidade, caberá ao advogado da 

parte que arrolar as testemunhas informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC). Além disso, as 

partes deverão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 357 do Código 

de Processo Civil), depositar nos autos o rol de das testemunhas que 

pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o §6º do art. 357 

do Código de Processo Civil. Outrossim, ressalto que, fixadas as questões 

a provar e delimitados os meios de provas, têm as partes o prazo de 05 

(cinco) dias para requerer esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena 

da presente decisão tornar-se estável, nos termos do art. 357, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Contudo, desde já, anoto que deverá a parte, em 

eventual requerimento, indicar precisamente o ponto controvertido 

(daqueles da lista retro) ou o meio de prova a que se refere, apresentando 

pormenorizadamente suas razões, haja vista que pedidos genéricos 

violam o dever de cooperação [art. 6º, CPC] e, portanto, serão 

desconsiderados. Por fim, com o fito de prevenir embargos declaratórios 

sob a alegação de que foram inclusos pontos controvertidos que a parte 

entenda incontroversos ou que independam de prova, esclareço que a 

fixação dos pontos controvertidos é feita, no saneamento, sem examinar 

as provas já existentes nos autos, posto que o momento adequado para 

analisar a tese e a antítese, bem como as provas é a sentença, não sendo 

adequado prejulgar a causa no saneador, apreciando a suficiência, 

insuficiência ou necessidade de sua produção, sob pena de gerar 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002992-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002992-78.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: DELITH DA 

COSTA PEREIRA SANTOS EXECUTADO: LIDER SERVICOS 

ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA AT Vistos. 

Considerando que a parte executada, apesar de intimada, não 

providenciou a retirada dos bens deixados no imóvel, se faz necessário 

listar os pertences que serão objetos de futura incineração, doação ou 

alienação, já que a parte exequente traz de forma genérica que seriam 

papéis e roupas e no laudo de avaliação do Oficial de Justiça não há 

menção de tais pertences. Destarte, DETERMINO que seja realizado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, avaliação por Oficial de Justiça dos bens 

deixados no imóvel pelo executado os quais a parte exequente não possui 

interesse, com a listagem dos pertences. No mesmo ato, deverá o Oficial 

de Justiça lavrar termo de depósito dos veículos deixados no imóvel 

(Kombi e motocicleta), constando a parte exequente como fiel depositária, 

nos termo do art. 65, § 1º da Lei 8.245/1991. Por fim, INTIME-SE o 

executado acerca da adjudicação, nos termos do decisum constante no Id 

n.º 15404838, bem como reitere-se o ofício expedido ao Juízo da 6ª Vara 

de Trabalho de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007286-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA MARQUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA IVETE MICHELON OAB - MT23733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

cartório de paz e anexo anadil francisca de almeida leite (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para imprimir e 

protocolar o ofício expedido , comprovando o protocolo nos autos, tendo 

em vista que o Cartório não está cadastrado no Malote Digital. Cuiabá, 

04/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031737-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

BRUNA FARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

IAN RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ (REQUERENTE)

RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO (REQUERENTE)

GISELE AGOSTINI FRAGERI (REQUERENTE)

MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO (REQUERENTE)

DAIANE CRISLAINE CANDIDO (REQUERENTE)

GIACOMO LUIZ TONIAL (REQUERENTE)

ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e para possibilitar o cumprimento 

da decisão judicial, impulsiono os autos intimando a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, 

no prazo de 05 dias. Cuiabá, 05 / 12 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DO ESPIRITO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000283-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO GONCALO DO ESPIRITO SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada 

interpôs embargos de declaração em face da sentença proferida nos 

autos, ao argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto 

que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a 

sucumbência recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e 

os honorários advocatícios. Aduz que os honorários devem ser 

minorados, a fim de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem 

como aos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Asseveram 

ainda, que a sentença embargada incorreu em erro material quanto a data 

do acidente. Por fim, requer seja conhecido e provido os presentes 

embargos de declaração, para o fim de afastar a omissão e a contradição 

do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o presente decisum. É o 

relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os embargos de 

declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 

e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 

encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003120-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003120-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME RÉU: CONSTRUTORA ATHOS 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Monitória ajuizada por Rv Empresa 

de Cobrança Ltda-Me em desfavor de Construtora Athos S/A, todos 

qualificados nos autos. Alegou ser credor do valor de R$ 5.000,00, 

representado por um cheque emitido em 26/08/2014. Referiu que foram 
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várias as tentativas amigáveis a fim de receber o valor, todas sem obter 

êxito. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 

7.879,92, já corrigidos. Juntou procuração e documentos. Citado, o 

requerido ofereceu os embargos monitórios id. 7291751, em que arguiu a 

ilegitimidade ativa do embargado, pois no verso da cártula, apesar de 

constar duas assinaturas, não há como evidenciar, de forma inequívoca, 

que tratam-se das assinaturas do representante legal a quem o cheque foi 

nominado. Por fim, requer seja acolhida a ausência de legitimidade do 

Requerente, e, como corolário, seja extinta a demanda, com fundamento 

no artigo 485, VI, do Estatuto dos Ritos, com a condenação do autor ao 

pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor 

da causa. A parte autora/embargada apresentou impugnação aos 

embargos monitórios id. 9347213. As partes não demonstraram interesse 

na produção de outras provas além daquelas colacionadas ao feito. É o 

relatório. Decido. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Rv Empresa de 

Cobrança Ltda-Me visando o recebimento do crédito relativo ao Cheque nº 

300351, Banco Caixa Econômica Federal, emitido em 26/08/2014, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O deslinde da controvérsia não reclama 

dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Nesse sentido vem decidindo a 

Corte Mato-grossense: “AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DA LIQUIDEZ DA 

DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A higidez dos cheques prescritos 

objeto de ação monitória ensejam o julgamento antecipado da lide por se 

tratar de matéria que não depende de prova em audiência, circunstância 

que não enseja cerceamento de defesa. Para a propositura de ação 

monitória com base em cheque prescrito é prescindível a prova do negócio 

jurídico correspondente, considerando que o título de crédito possui como 

atributos a cartularidade, a literalidade e a autonomia”. (APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 92046/2010 - Relator: EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – 

j. 25.01.2011). (negritei). Dessa forma, sendo unicamente de direito as 

questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I, do Código do Processo 

Civil. Nos embargos à monitória alegou a demandada, em preliminar, 

ilegitimidade ativa, pois o título não foi emitido ou endossado ao 

embargado, mas a credor diverso. Segundo Arnaldo Rizzardo, cheque 

nominal é aquele “dirigido a uma pessoa determinada, colocando-se nele o 

nome do beneficiário, e impondo-se ao sacado a verificação de quem o 

apresenta para o seu desconto”[1]. Tratando-se de cheque nominal, que 

tem indicação expressa do nome do beneficiário na cártula, este é 

transmissível via endosso, conferindo o direito documentado pelo título de 

crédito de um credor para outro. Desse modo, a simples assinatura ou 

rubrica no verso do título é suficiente para a caracterização do endosso, 

como se pode extrair da disposição na Lei do Cheque: Art. 17 O cheque 

pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é 

transmissível por via de endosso. § 1º O cheque pagável a pessoa 

nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é 

transmissível pela forma e com os efeitos de cessão. Art. 19 - O endosso 

deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo 

endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. § 1º O endosso 

pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do 

endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso 

do cheque ou na folha de alongamento.” O cheque transmite-se pela 

simples tradição, motivo pelo qual a lei não exige maiores formalidades 

quanto ao endosso, em especial o “em branco”, passando o credor a ser 

aquele que está na posse do título. Veja-se a jurisprudência em casos 

análogos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. RÉU 

IGNORADO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. CHEQUE. LEGITIMIDADE 

ATIVA. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. ENDOSSO EM BRANCO. 

LEGITIMIDADE DO PORTADOR DE BOA-FÉ. 1. A atuação da Defensoria 

Pública, como curadora especial da parte citada por edital, não autoriza a 

presunção de hipossuficiência financeira a ensejar a concessão do 

benefício da gratuidade. É caso, entretanto, de conhecimento do recurso 

independentemente de preparo, sob pena de evidente cerceamento de 

defesa à parte beneficiada pela curadoria. 2. É válida a citação por edital 

precedida da busca do endereço da parte ré junto aos órgãos de praxe. 

Esgotados os meios de localização, conforme se evidencia dos 

procedimentos realizados, afigura-se legítima a citação por edital, fulcro no 

do art. 256, II, do CPC (art. 231, II, CPC/73). 3. Tendo alguns dos cheques 

alvo de cobrança sido emitidos nominalmente a terceira pessoa, alheia ao 

processo, e, posteriormente endossados ao portador, não há falar em 

ilegitimidade ativa do autor. Prova do endosso em branco que se dá pela 

rubrica aposta no verso das cártulas aliada. 4. Sendo o demandante 

detentor de boa-fé do título de crédito revestido de liquidez, certeza e 

exigibilidade, cabia ao embargante arguir e comprovar eventual vício no 

negócio jurídico subjacente ou no título propriamente dito, ônus do qual não 

se desincumbiu. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70074647090, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 30/11/2017) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO 

EDITAL. NULIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. 

ENDOSSO EM BRANCO. - A citação por edital se afigura possível ante a 

impossibilidade de se localizar a demandada após inúmeras tentativas. - 

Apelação apresentada pela Defensoria Pública na condição de curadora 

especial postulando a nulidade de citação, sem apresentar o endereço do 

curatelado, ônus que também lhe competia, por exercer função essencial 

à justiça (art. 134 CF). - O portador de cheque nominal por meio de 

endosso em branco tem legitimidade para promover a cobrança através de 

ação monitória do valor nele mencionado, contra o emitente. Lei 7.357/85, 

art. 17. - Mantida a sentença de procedência da monitória, uma vez que 

não veio aos autos fatos capazes de modificar, impedir ou extinguir o 

direito inicial, encargo processual que cabia à parte embargante. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073814501, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

29/06/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. LEGITIMIDADE ATIVA. 

ENDOSSO EM BRANCO. ART. 17 E 19 DA LEI 7357/1985. A transmissão 

do crédito contido em um cheque pode se dar via endosso em branco, que 

se caracteriza com a simples assinatura do beneficiário anterior do mesmo 

(endossante) no verso da cártula. Inteligência dos arts. 17, 18 e 20 da Lei 

7.357/85. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70061767018, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 05/11/2014) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO. INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Ainda que o 

cheque tenha sido emitido de forma nominal a terceira pessoa, havendo 

endosso "em branco" no verso do título, possível é o ajuizamento da ação 

monitória pelo portador da cártula, não sendo exigível que esse, no 

momento do ajuizamento da ação, esclareça a regularidade na 

transferência do cheque, deixando-se a discussão sobre a exigibilidade, 

ou não da quantia, para o curso da ação, após a manifestação da parte 

adversa. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação 

Cível Nº 70064062821, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 

10/12/2015) No caso dos autos, de acordo com o documento de id. 

4780258 (possui no seu verso assinatura do beneficiário), restando 

caracterizado o endosso em branco, o que legitima a parte requerente, 

portadora do cheque, a demandar contra o emitente. Nesse contexto, 

regular o endosso, inexistindo indícios de má-fé do portador, o cheque tem 

a exigibilidade que lhe é própria. A respeito da ação monitória o artigo 700, 

inciso I, do CPC, dispõe que: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta 

por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de 

quantia em dinheiro;” E, na hipótese, afigura-se plenamente admissível a 

presente ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo dispensável 

a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, por ter sido 

ajuizada em face da própria emitente. A propósito: “É admissível a ação 

monitória fundada em cheque prescrito.” (STJ, Súmula 299). Ademais, a 

documentação juntada pelo autor evidencia o alegado na exordial, 

comprovando que de fato, é o portador dos referidos cheques e que, 

consequentemente, tem direito ao justo ressarcimento contra o requerido. 

Como o cheque se constitui em documento autônomo representativo do 

crédito, está abstraído do negócio subjacente causal. Com o que, ele, por 

si só, serve para embasar pretensão executória, cabendo ao devedor 

fazer prova da sua invalidade, caso exista alguma razão para 

descaracterizá-lo. Analisando os autos e por todo exposto, tenho que os 

argumentos levantados pelo embargante, não tem o condão de afastar as 

suas características de literalidade, abstração e autonomia, mesmo que 

relativizada diante da prescrição. Além disso, sendo o título de crédito 

formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita a discussão da causa 

debendi o ônus de provar a sua ausência ou que ela é ilegítima, devendo 

fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente. Logo, caberia a 
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embargante, demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a 

nulificar o negócio e o título executivo, porém, assim não procedeu. 

Portanto, não tendo esta conseguido afastar os argumentos e provas 

trazidas na presente demanda monitória, a constituição do título executivo 

judicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 702, §8º, do Código 

de Processo Civil. Quanto a atualização, este valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data da emissão do cheque e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data 

de apresentação. A esse respeito, o artigo 52, incisos II e IV, da Lei n. 

7.357/1985, dispõe que: “Art. 52. Portador pode exigir do demandado: I - a 

importância do cheque não pago; II - os juros legais desde o dia da 

apresentação; III - as despesas que fez; IV - a compensação pela perde 

do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias 

mencionadas nos itens antecedentes.” A propósito: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSICIONAMENTO STJ – 

PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APLICADO – ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de 

cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão 

estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação".(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016). A incidência 

dos juros de mora deve observar o percentual mensal de 1%, nos termos 

dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º do Código Tributário Nacional. 

Ante o silêncio da sentença quanto ao índice de correção monetária a ser 

aplicado, necessário consignar o INPC para atualização do débito.” (TJ/MT. 

Ap 55583/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017) - destaquei Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, REJEITO os Embargos Monitórios opostos e, por 

consequência JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória, o que faço para 

constituir em título executivo judicial o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) constante no cheque nº 300351, Banco Caixa Econômica Federal 

(id. 4780258), os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, 

desde a data da emissão do cheque e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data de apresentação. Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda o 

requerido/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 8° e 2º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse na 

execução da sentença, fazendo o requerimento na forma do artigo 523 do 

CPC, no prazo de quinze (15) 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, 30 de novembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direto 

[1] RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de crédito: Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 199.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005106-24.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: OSMAR ZAGO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que OSMAR ZAGO move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.09.2016, 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. 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 INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 
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acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 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 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. 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, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 
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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 50% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (26.09.2016) 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025784-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CRUZ DE CARVALHO (AUTOR(A))

FABIANO CRUZ DE CARVALHO (AUTOR(A))

TATIANE CAMARGO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025784-60.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO CRUZ DE CARVALHO, FABIANO CRUZ DE CARVALHO, 

TATIANE CAMARGO DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANO CRUZ DE CARVALHO, 

FABIANO CRUZ DE CARVALHO e TATIANE CAMARGO DE CARVALHO, 

movem em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, serem filhos de AILTON CRUZ DE 

CARVALHO, vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.07.2015, 

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. 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 ao óbito de 

seu pai, por complicações decorrentes 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 - 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 
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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 

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. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve 

ser suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento 

da ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo 

ser penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

DO SINISTRO. Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA NÃO 

ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE CADASTRO NO 

REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO CADASTRO DE 

PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A 

SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que embora não apresentadas cópias desses 

documentos, os números da cédula de identidade e do cadastro de 

pessoas físicas do de cujus consta na certidão de óbito ID 9531344. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

AUTORA – TATIANE CAMARGO DE CARVALHO. REQUISITO PARA 

FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 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 autora que no dia 

16.07.2015, o Sr. Ailton Cruz De Carvalho, ascendente/pai dos autores, 

sofreu acidente de trânsito, que ocasionou seu óbito. Por tais fatos, 

apontam ser beneficiários da vítima e, portanto, teriam direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro DPVAT. Pretende os autores o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

em sua integralidade. De acordo com o art. 3º da lei 6.194/74, alterada pela 

Lei nº 11.482/07, o valor da indenização para os casos de morte é 

exatamente a quantia pretendida pelo autor, vejamos: “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: a) (revogada); b) (revogada); c) 

(revogada); 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.” Os documentos que instruem 

os autos evidenciam o direito do demandante, não havendo dúvida quanto 

à legitimidade ativa, logo, se houve morte, a companhia seguradora, é 

responsável pelo pagamento, e deve arcar com o cumprimento da 

indenização prevista expressamente no artigo 3º inciso I, da Lei 

11.482/07. Totalmente descabida a pretensão da seguradora de que deve 

ser comprovada que os autores são os únicos beneficiários da vítima, 

uma vez que cada beneficiário pode exigir o cumprimento por inteiro. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

ÓBITO - ÚNICA BENEFICIÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA 

AFASTADA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO DE 

CAUSALIDADE - ATESTADO DE ÓBITO - ART. 475-J DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de 

credores solidários perante a seguradora, cada beneficiário pode exigir o 

cumprimento da prestação por inteiro, respondendo em face dos outros 

pela parte que lhes caiba. (...)” (TJMS - j. 13.9.2011 - Segunda Turma 

Cível- Apelação Cível - Sumário - N. - Ponta Porã - Relator - Exmo. Sr. Des. 

Julizar Barbosa Trindade). Como os requerentes apresentaram todos os 

documentos necessários à comprovação de seus direitos (ID’s: 9531180; 

9531231; 9531313; 9531344), legítima se torna a indenização por eles 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento. Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório na 
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importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), estipulado no 

art. 3º, inciso I, da Lei 11.482/07, em favor dos descendentes/filhos da 

vítima, ora requerentes. Este valor será acrescido de correção monetária 

pelo INPC-FIPE, a partir da data do óbito (16.07.2015 – ID 9531313) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 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 ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021536-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA BRANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021536-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA RÉU: JOSE MARIA BRANCO 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Cumprimento De Sentença formulado 

pela parte autora ao ID. 13131910. Ao Id. 8838527 foi homologado por 

sentença o acordo pactuado entre as partes no petitório de Id. 9033791, o 

qual não foi cumprido, conforme informação constante no petitório de Id. 

13131910. Ante o descumprimento do acordo a parte credora pleiteia pelo 

bloqueio judicial do débito atualizado. Incontestável que a decisão 

homologatória de acordo é sentença de mérito, que faz coisa julgada. 

Neste diapasão, há de se considerar que o exequente pretende executar 

o acordo celebrado entre as partes e homologado por este juízo, logo, o 

prosseguimento do feito deve observar as regras relativas ao 

cumprimento de sentença, previstas nos artigos 523, e seguintes do CPC. 

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado. Diante do exposto, 

bem como da informação sobre o descumprimento do acordo pactuado 

por parte do requerido, DETERMINO a intimação do mesmo para no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

execução forçada. Cientifique a parte devedora que caso não ocorra o 

pagamento espontâneo da obrigação, no prazo de 15(quinze) dias 

contados desta intimação, será o débito acrescido da multa de 10% 

prevista no artigo 523, §1º do CPC e também, de honorários de advogado 

em 10%, a serem fixados ainda. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-25 IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1020311-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES DE SOUSA PINTO (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020311-59.2018.8.11.0041. IMPUGNANTE: 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR IMPUGNADO: ERNANDES DE 

SOUSA PINTO Vistos etc. ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR interpôs 

embargos de declaração em face da decisão de id. 14175099, que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Sustenta o Embargante que a decisão 

embargada concluiu em equívoco e/ou erro de julgamento, além de 

omissão, porquanto o presente incidente se trata de impugnação à 

assistência judiciária que foi concedida ao embargado nos autos da 

execução. Aduz que o embargado/impugnado quem pugnou pelos 

benefícios da justiça gratuita na exordial executória, sem juntar declaração 

de pobreza e sem prestar quaisquer informações acerca dos seus 

ganhos financeiros, o que no seu entender, não merece ser agraciado 

pela gratuidade da justiça. Por fim, pugna pelo conhecimento e acolhimento 

dos presentes declaratórios para que seja sanada as omissões 

apontadas. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Da análise dos autos, 

verifica-se que os presentes declaratórios merecem acolhimento, tendo 

em vista que foram opostos em face da decisão que deu indeferiu o 

benefício da gratuidade da justiça quando sequer tinha sido postulado a 

concessão. Por outro lado, não há o que se falar em omissão, visto que a 

presente demanda sequer foi recebida. Não se desconhece que a 

presente lide foi distribuída para impugnar a justiça gratuita concedida ao 

Embargado  nos  au tos  da  execução  (P rocesso  n . 

1037917-37.2017.8.11.0041), que em momento posterior, será analisada. 

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos e os ACOLHO para, sanando 

o erro material/contradição apontada, revogar o decisório de id. 14175099 

e manter os autos conclusos para análise e decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020191-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE BARROS LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1020191-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

LUIS HENRIQUE DE BARROS LEITE EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento 

de sentença formulado pelos autores. Analisando o feito, verifica-se que 

não houve a intimação da parte devedora, para cumprimento espontâneo 

do julgado. Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a 

intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 29/11/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026807-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DA SILVA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, / /2018. Juliene Alini Rocha Silva 
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Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033451-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIZ GOMES DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLESSED - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033451-63.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROMARIZ GOMES DE ARAUJO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BLESSED - DISTRIBUIDORA DE 

COSMETICOS LTDA Vistos etc. Proceda o apensamento do feito com a 

respectiva execução. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido 

recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

Novembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEANDRO FERREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1000643-05.2018.8.11.0041 MARCOS LEANDRO FERREIRA NUNES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cabe 

destacar que os embargos de declaração têm como norte as previsões 

inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, 

o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a sentença 

recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou 

abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de 

declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos 

autos, não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material 

capazes de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) 

do decisório embargado, que contém precisa e clara motivação, da qual 

não destoam suas conclusões. A parte embargante objetiva apenas o 

reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o 

que é inviável em sede de embargos de declaração. Como já explicitado 

inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, 

obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, 

tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos 

contornos processuais desta espécie de recurso. Insta consignar que os 

Embargos de Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é 

esclarecer o real sentido de sentença eivada de obscuridade, contradição 

ou omissão e, para sanar julgamento proferido com base em premissas 

equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento da Embargante com o 

teor da deliberação ou a análise de provas não tem o condão de tornar 

cabível este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão 

quando nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando 

está pautada em premissa equivocada. Descabe opor Embargos de 

Declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a sentença 

embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de 

direito, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e 

novo julgamento do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da sentença dever ser feita, se for o caso, 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são 

os remédios processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. A propósito segue os seguintes 

julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - 

VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos 

embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições 

apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a 

matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação 

no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Ademais, caso os presentes recursos se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da sentença, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

29/11/2018 GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024983-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cumpra-se integralmente o decisório retro 

de ID. 16755316. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de Dezembro de 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037701-76.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cabe destacar 

que os embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas 

nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a sentença recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do decisório 

embargado, que contém precisa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. A parte embargante objetiva apenas o reexame da 

causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável 

em sede de embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os 

declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou 

contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar 

o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de sentença eivada de obscuridade, contradição ou omissão 

e, para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. 

Ou seja, o simples descontentamento da Embargante com o teor da 

deliberação ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível 

este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão quando 

nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está 

pautada em premissa equivocada. Descabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a sentença embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da sentença dever ser feita, se for o caso, 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são 

os remédios processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. A propósito segue os seguintes 

julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - 

VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos 

embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições 

apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a 

matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação 

no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Ademais, caso os presentes recursos se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da sentença, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

29/11/2018 GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041067-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Custas recolhidas 

conforme determinação, recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência, proposta HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS em 

desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOS, 

devidamente qualificados nos autos. Narra à parte autora que por meio da 

instituição financeira Banco Safra S/A, da qual é integrante do quadro de 

funcionários, obtêm convênio com a ré, sendo consumidor dos serviços 

de plano de saúde ofertados pela operadora. Alude que é acometido por 

sérias enfermidades na região da coluna cervical, além de ser acometido 

por enxaqueca crônica. Sustenta que os médicos que o acompanham e 

tratam, prescrevem sessões de Reeducação Postural Global (RPG) e 

aplicação de Toxina Botulínica (botox), como forma de tratamento e 

diminuição dos sintomas das doenças. Alega que em relações às 

aplicações de botox, o seu médico receitou primeiramente a aplicação de 

quatro em quatro meses, e, que como a primeira aplicação ocorreu no mês 

de agosto do presente ano, no mês de dezembro irá precisar de nova 

aplicação. Salienta que os sintomas da enxaqueca crônica estão 

retornando, agravando o seu quadro clínico, tendo passado por nova 

consulta onde seu médico decidiu reduzir o prazo de aplicação da Toxina 

Botulínica para três em três meses, além de manter as sessões de RPG 

para tratamento aos problemas da coluna. Explana que a demandada 

negou cobertura aos procedimentos sob a alegação de que “Plano/ sem 

cobertura para solicitações de reembolso, Ausência de registro 

autorizador para RN 259/268”, informa que deste modo auferiu a despesa 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) com a primeira aplicação da Toxina 

Botulínica Tipo A. Aduz que em relação ao RPG o seu médico prescreveu 

inicialmente a realização de 14 (quatorze) sessões, as quais também não 

foram integralmente cobertas pela reclamada, uma vez que somente 10 

(dez) sessões foram ressarcidas. Elucida que precisa ser submetido 

novamente e, com extrema urgência, aos procedimentos 

supramencionados, e sabendo da negativa da ré, tendo em vista a 

resposta exarada anteriormente, sob a justificativa de falta de cobertura 

contratual para a aplicação da Toxina Botulínica e limitando as sessões de 

Reeducação Postural Global, restou de “mãos atadas e ao Deus-dará”, 

visto que já auferiu gasto sem ser ressarcido e agora não possui 

condições para novas despesas. Diante do narrado, pugna em sede de 

antecipação de tutela pela determinação de que a ré autorize e arque com 

a realização das sessões de Reeducação de Postura Global (RPG) e a 

aplicação de Toxina Botulínica (botox). Com a inicial juntou documentos. É 

o Relatório. Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta 

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS em desfavor de UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOS, 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. Acerca do 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, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Inicialmente, necessário se faz consignar que na presente sede 

de cognição sumária resta comprovada a relação jurídica existente entre 

as partes, conforme a Carteira do Plano de Saúde (ID. 16719320) trazida 

aos autos. In casu, o demandante é acometido por sérias enfermidades na 

região da coluna cervical, denominada como “cervicalgia de forte 

intensidade devido hérnia discal cervical c3-c4, c5-c6”, para essa moléstia 

foi indicado pelo seu médico especialista o tratamento através de 

inicialmente 14 (quatorze) sessões de RPG (Reeducação de Postura 

Global), conforme receita juntada aos autos por meio do ID. 16719314. 

Ademais, o reclamante também é portador da moléstia denominada de 

enxaqueca crônica (CID G 43.3), sendo para tal enfermidade prescrito o 

tratamento através de aplicações de Toxina Botulínica conforme atestados 

médicos de IDS. 16719314 e 16719316). Dos documentos acostados a 

exordial denota-se que quanto ao tratamento por meio de RPG embora 

tenham sidas indicadas 14 (quatorze) sessões ao autor, a operadora de 

planos de saúde requerida, foi autorizado somente o reembolso de 10 

(dez) sessões conforme se denota do movimento de ID. 16719314, além 

disso, no que tange às aplicações da Toxina Botulínica, conforme ID. 

16719314 o reembolso foi negado. -- O perigo de dano por sua vez, se 

perfaz caracterizado pela gravidade das doenças pelas quais o 

demandante é acometido, podendo sofrer dano irreparável sendo o 

tratamento adequado, uma vez que pode perder a mobilidade, ter aumento 

de dores de cabeça e, ainda desenvolver outras patologias. Acerca do 

tema, é o entendimento desta corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - RECUSA EM CUSTEAR SESSÕES 

DE RPG - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO REJEITADO.1. 

A jurisprudência tem reconhecido a nulidade da cláusula que prevê a 

exclusão da cobertura de tratamento com sessões de RPG, uma vez que 

este tipo de tratamento, devidamente prescrito pelo médico que 

acompanha a parte, indicado como apto ao seu tratamento de saúde, não 

pode ser excluído de cobertura, sob pena de frustrar o objeto do 

contrato.2. Inexistindo obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa.3. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF).4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.(ED 35183/2018, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) 

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA - RPG - 

NEGATIVA DE COBERTURA - ILEGALIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Havendo no instrumento 

contratual rol expresso dos procedimentos não cobertos pelo plano de 

saúde e não havendo expressa exclusão dos serviços de fisioterapia na 

modalidade RPG, é ilegal a negativa de cobertura apresentada pela 

cooperativa médica. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da 

maneira mais favorável ao consumidor. Inteligência do artigo 47 do CDC. A 

injusta negativa de cobertura por parte do plano de saúde, aliada à frágil 

condição de saúde da paciente, dá ensejo ao dever de indenizar pelos 

danos morais experimentados.(Ap 98088/2010, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/01/2011, Publicado no DJE 02/02/2011) Em casos análogos, colho a 

jurisprudência nacional: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE COLUNA POR PILATES E RPG. 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA 

CORRETAMENTE CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Demonstrado o vínculo com o plano de saúde, a necessidade 

de tratamento de reabilitação de coluna, bem como a negativa de 

cobertura por parte da Agravante. 2. A probabilidade do direito milita em 

favor da Agravada, tendo em vista que o decisum recorrido aparenta ter 

sido suficientemente fundamentado, sopesando as provas colacionadas 

com a legislação acerca do tema, concluindo pelo deferimento da medida 

diante do preenchimento dos requisitos legais. 3. No tocante ao risco de 

dano grave, de difícil ou impossível reparação, é certo que ele é inverso 

no caso em análise, posto que não se pode desprezar a prevalência da 

vida ou o dano irreversível à saúde sobre qualquer outro bem ou 

argumento, sendo imperioso garantir o fornecimento do serviço requerido, 

necessário ao resguardo da saúde e vida da Agravada, consoante 
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solicitação médica. 4. Presentes os requisitos legais para concessão da 

tutela antecipatória pelo juízo a quo, constantes do art. 300, do CPC, não 

havendo, nenhum elemento probatório capaz de elidir a decisão recorrida. 

Contrariamente, apenas evidenciam o acerto do magistrado de origem ao 

conceder a antecipação de tutela em favor da Recorrida. (Classe: Agravo 

de Instrumento,Número do Processo: 0023949-48.2017.8.05.0000, Relator 

(a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado 

em: 01/08/2018 )(TJ-BA - AI: 00239494820178050000, Relator: Joanice 

Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/08/2018) E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – LIMITAÇÃO DE 

COBERTURA RELATIVA A TRATAMENTO RPG - AUSÊNCIA DE 

COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLAUSULA 

ABUSIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE FISIOTERAPIA – 

NÃO CABE AO PLANO DECIDIR QUAL MÉTODO E SIM AO MÉDICO – 

TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não 

cabe ao plano decidir qual tratamento deve ou não ser utilizado para 

recuperação da saúde de um paciente. Uma vez disponibilizada a 

cobertura ela não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas 

serão utilizadas no tratamento da doença para a qual o contrato preveja 

c o b e r t u r a . ( T J - M S  -  A I :  1 4 0 6 4 3 9 4 2 2 0 1 7 8 1 2 0 0 0 0  M S 

1406439-42.2017.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data 

de Julgamento: 30/08/2017, 4ª Câmara Cível) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - 

CONTRATO DE ADESÃO - CEFALÉIA CRÔNICA- TRATAMENTO COM 

ONABOTULINUMTOXINA (BOTOX)- PRESCRIÇÃO POR MÉDICO 

ESPECIALISTA - PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. - O fato de o 

procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura 

do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, 

não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto 

à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde 

do beneficiário (AgInt no AgInt no AREsp 1134753/CE)(TJ-MG - AC: 

10000170275960002 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 

06/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DA SAÚDE - BLOQUEIO 

MUSCULAR - BOTOX -ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO DA MEDIDA. - Para deferimento do 

pedido de tutela urgência, é imprescindível o preenchimento dos requisitos 

cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015. - Os planos de saúde 

podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a 

serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, 

inclusive os medicamentos experimentais (STJ, AgRg no AREsp 

578.134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). - Agravo provido.

(TJ-MG - AI: 10000170275960001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de 

Julgamento: 22/08/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/08/2017) Plano de saúde – Cobertura negada a tratamento 

de enxaqueca crônica com toxina botulínica (Botox) sob alegação de 

ausência do rol da ANS – Operadora tem dever de cobrir procedimento 

indicado pelo médico, desde que previsto no CID/OMS (Lei nº 9.656/1998 

art. 10"caput")– Enxaqueca prevista na CID (G43) – Dever de cobrir 

tratamento (súmula 102 TJSP)– Recurso improvido.(TJ-SP 

10341101220178260002 SP 1034110-12.2017.8.26.0002, Relator: Luiz 

Antonio Costa, Data de Julgamento: 01/08/2018, 7ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/08/2018) Sendo assim, entende-se pela 

jurisprudência pátria que a opção de tratamento compete exclusivamente 

ao médico responsável pelo paciente e não à seguradora, uma vez que o 

direito a vida e a saúde são constitucionalmente protegidos e na 

ponderação de valores tem prioridade sobre os demais. Ademais, o STJ 

consolidou o entendimento por meio do RESP nº 1.349.647, segundo o 

qual, se o contrato de assistência e seguro de saúde celebrado entre as 

partes prevê a cobertura para a doença, “é abusiva a negativa da 

operadora do plano de saúde quanto aos procedimentos e as técnicas 

prescritos pelo médico que assiste o paciente”, vejamos: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A 

PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. 

CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA 

ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, 

embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos 

suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, 

suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As regras 

estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de 

saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula 

contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser 

aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. 3. À luz do Código 

de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as 

cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria 

essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos 

médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de 

internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos 

para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde 

dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas 

relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há 

possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo 

médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no 

campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a empresa 

requerida, podendo requerer o reembolso dos gastos para com os 

tratamentos, caso julgada improcedente a demanda. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para 

DETERMINAR que a requerida seja compelida a AUTORIZAR/CUSTEAR os 

gastos com os tratamentos indicados pelos médico da autora, qual seja as 

sessões de RPG (Reeducação Postural Global) e as aplicações da Toxina 

Botulínica (botox), nos moldes das prescrições médicas, no prazo de 48 

horas, sob pena de multa. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2019 às 11h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de Dezembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042241-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042241-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZA MARIA DE OLIVEIRA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação De Fazer 

Com Reparação Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência, 

proposta por TERESA MARIA DE OLIVEIRA em desfavor de UNIMED 

CUIABÁ. A parte autora narra que é usuária do plano de saúde junto a 

requerida, com o número 056.0800.001667-00-5 desde 1997. Explana que 

em razão de sua idade, foi diagnosticada com prolapso genital total, e que 

para solucionar esse problema, foi recomendada por uma médica 

especialista a realização de um procedimento cirúrgico para que seja feita 

a colação de uma prótese interna para segurar a sua bexiga. Aduz que, 

para que seja feito esse procedimento, é necessário um material chamado 

“Uphold LITE, Boston Scientifics" sendo esse um sistema de fixação com 

capio. Alega ainda que, a requerida se recusa a arcar com a implantação 

da prótese, argumentando, que o plano da requerente não é 

regulamentado pela lei n° 9.656/98, portanto, não cabe à ré arcar com 
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implantação de tal procedimento. Pugna pelo deferimento da antecipação 

da tutela para determinar que a requerida custeie o material necessário 

para implantação da prótese, bem como se abstenha de efetuar 

cobranças relacionadas ao material supracitado até o final do processo. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória comporta 

deferimento. A autora colacionou aos autos o contrato de prestação de 

serviços médicos junto à requerida, demonstrando a relação contratual 

entre as partes, bem como Prescrição do Tratamento pelo médico (ID 

16844154), além da negativa de cobertura pelo plano de saúde (ID 

16844157). In casu, conforme narrado na exordial a negativa de custeio 

do procedimento que necessita a requerente, por seu plano de saúde não 

ser regulamentado pela lei n° 9. (Id. 16844157). Sobre a matéria, colho a 

jurisprudência: PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. 

MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. Insurgência da ré contra 

sentença de procedência. Sentença mantida. Cobertura de prótese 

relacionada à cirurgia. Ilicitude da recusa. Expressa indicação médica à 

realização da cirurgia. Necessidade de fornecimento dos materiais, sob 

pena de inviabilização do tratamento indicado. Súmula 102 deste TJSP e 

Enunciado 22 desta Câmara. Aplicabilidade da Lei 9.656/98 apesar da 

avença ser anterior à sua vigência (Súmula 100 deste TJSP). Recurso 

Deprovido. (TJ-SP 10094011720168260011 SP 1009401-17.2016.0011, 

Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 26/09/2017, 3ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2017) O perigo de 

dano consiste no fato da autora ser idosa, estando atualmente com 82 

anos de idade, além de ter uma saúde debilitada, e ser cobrada pelo 

tratamento objeto da lide. Ademais, o STJ consolidou o entendimento por 

meio do RESP nº 1.349.647, segundo o qual, se o contrato de assistência 

e seguro de saúde celebrado entre as partes prevê a cobertura para a 

doença, “é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde quanto 

aos procedimentos e as técnicas prescritos pelo médico que assiste o 

paciente”, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. 

LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, 

FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 

9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. 

POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 

do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar 

individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar 

fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir 

integralmente a controvérsia. 2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 

restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua 

vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em 

avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no 

Código de Defesa do Consumidor. 3. À luz do Código de Defesa do 

Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que 

nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, 

impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, 

fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, 

número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças 

cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos 

contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a 

certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de 

restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como 

imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da 

fisioterapia. 5. Agravo interno não provido. Além disso, observa-se que 

não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a 

medida não causará nenhum prejuízo a empresa requerida, podendo 

requerer o reembolso dos gastos para com os tratamentos, caso julgada 

improcedente a demanda. Observa-se ainda, não haver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará 

prejuízo à empresa requerida. Posto isso, com base no art. 300 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida custeie o material necessário para 

que seja feito o procedimento que a requerente necessita, bem como se 

abstenha de efetuar quaisquer cobranças relacionadas ao procedimento 

supracitado, até o deslinde do litígio, sob pena de multa. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 26/03/2019 às 08h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. 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. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033458-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MONEGAT CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BANDEIRA PEREIRA JUNIOR OAB - RS111741 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE EPPLE OAB - RS73904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033458-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NAIR MONEGAT CAVALHEIRO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. A requerente através 

do petitório de ID. 16879910 informa que a requerida, apesar de 

devidamente intimada para cumprimento da decisão de ID. 15889354, não 

vêm cumprindo com a tutela antecipada deferida, requerendo que a 

demandada forneça os medicamentos conforme deferido em sede de 

tutela, bem como seja aplicada multa por descumprimento. A requerida foi 

devidamente citada e não efetuou o cumprimento da tutela. Interposto 

agravo de instrumento a liminar foi indeferida. Posto isso, diante da 

informação da informação da parte e da relutância da requerida e efetuar 

o cumprimento da ordem emanda pelo juízo, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA 

REQUERIDA para que comprove nos altos o cumprimento da determinação 

estabelecida no decisório de ID 15889354, qual seja o fornecimento do 

medicamento PALBOCICLIBE 125MG, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de aplicação de multa diária que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), advertindo-a, de que, caso haja novo descumprimento, 

os responsáveis serão processados criminalmente por desobediência à 

ordem judicial (Artigo 330 do Código Penal). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de Dezembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033393-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GILMAR LIMA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009/O (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Gilmar Lima Damascena em 

desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é usuário dos 

serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças referentes aos 

meses de julho, agosto e setembro/2017 e abril, maio e junho de 2018, em 

valores que não condizem com sua realidade. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento dos serviços, de inserir o nome da parte autora nos 

cadastros dos inadimplentes, e que promova a troca do relógio medidor. 

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 15711314 que a ré, em 2017, emitiu faturas 

nos valores de R$ 11,91, R$ 11,42, R$ 11,04, etc., mas a partir de 

julho/2017 passou efetuar cobranças nas quantias de R$ 302,28, R$ 

33,35, R$ 66,25, etc., demonstrando a existência de alguma irregularidade. 

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela 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] Confira-se: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

da liminar à luz de novos elementos. Por outro lado, indefiro o pedido de 

troca do relógio medidor, vez que, no momento, não há prova de que ele 

esteja com defeito. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento dos serviços no 

imóvel da parte autora, bem como de inserir o nome dela nos cadastros 

dos inadimplentes, acerca do débito discutido no processo, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 3.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, 

vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito 

judicial sobre os meses discutidos, 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”. 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 12/03/2019, às 12h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). 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, 4 de dezembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1039471-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DORETO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039471-70.2018.8.11.0041. 
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REQUERENTE: LUIZ CARLOS DORETO DA ROCHA Vistos. Considerando o 

lembrete no PJE de que as guias de distribuição não foram arrecadadas, 

intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034425-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZORIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

DIEGO LANNES CERVEJEIRA (EXECUTADO)

EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do 

NCPC. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037851-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE CARNE DOM AQUINO (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037851-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENIRA RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: CASA DE CARNE 

DOM AQUINO, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO DO 

BRASIL SA Visto. Intime-se novamente a parte autora a fim de que cumpra 

a parte final do despacho retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037763-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037763-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENIRA RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: 

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA Visto. Intime-se novamente a parte autora a fim 

de cumprir a parte final do despacho retro, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037825-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037825-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENIRA RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Visto. 

Intime-se novamente a parte autora a fim de cumprir a parte final do 

despacho retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031379-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TINEO MIACAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031379-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TINEO MIACAVA REQUERIDO: CAIQUE TADAO DE 

ALMEIDA GODOES Visto. Considerando que não houve a juntada de todos 

os documentos indispensáveis a propositura da ação devidamente 

dispostos no despacho retro, intime-se novamente a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar a procuração, documentos pessoais 

do autor, no prazo de 15 (quinze dias), alertando-a de que o 

descumprimento acarretará o indeferimento da inicial (art. 321, § único do 

CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036576-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CM HOSPITALAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE ALCANTARA OAB - MG88247 (ADVOGADO(A))

CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA OAB - SP161995 

(ADVOGADO(A))

YURI DE AZEVEDO MARQUES OAB - SP328344 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 
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Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do 

NCPC. Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038330-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT19685/O 

(ADVOGADO(A))

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS OAB - MT17844/O 

(ADVOGADO(A))

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. PARRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro também o pedido do exequente 

para determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, 

do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039672-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO OAB - MT14667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039672-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TANIA ALVES DE SOUZA RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL 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 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1039956-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA JANE FARIAS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BARBOSA SOARES OAB - MT15365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcel Cabeleireiro (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039956-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SARA JANE FARIAS DE CAMPOS RÉU: MARCEL CABELEIREIRO 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 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029204-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRRC SOLUCOES EM CREDITO, RISCO E RECUPERACAO DE CREDITO 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMI INDUSTRIA DE BARCOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se o exequente para comprovar o pagamento das parcelas 

das custas e taxa, no prazo de cinco dias. Comprovado o pagamento, 

cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da citação 

(art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o 

prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, conforme 

o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). Cientifique-se a parte 

devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da 

parte exequente, poderá depositar em juízo 30% do valor da execução 

(valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em 

até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao 

mês (art. 916, CPC). Não sendo efetuado o pagamento no prazo de 03 

dias, o oficial de justiça deverá proceder a penhora de bens e sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte 

executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10 % 

sobre o valor do débito. No caso de integral pagamento no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, CPC). 

Defiro o pedido do exequente para determinar a inclusão do nome do réu 

no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º, NCPC), assim, oficie-se ao 

SPC/Serasa para as devidas anotações. Havendo custas perante estes 

órgãos, serão suportadas pelo exequente. Defiro os benefícios do artigo 

212, § 2º, do NCPC. Do contrário, sendo ausente a comprovação do 

pagamento das parcelas das custas e taxa, volte-me concluso para 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005775-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JESUS MARTINS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO AYRES DA SILVA OAB - MT23869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAVAN (REQUERIDO)

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. Na 

oportunidade também deverá emendar a inicial, no sentido de atribuir valor 

à causa e indicar a lide principal e seu fundamento, sob pena de 
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indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040010-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040010-36.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

27/03/2019, às 09h04min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040010-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040010-36.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

27/03/2019, às 09h04min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040010-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040010-36.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

27/03/2019, às 09h04min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019910-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIRAM DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVANTES CAPOROSSI (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

PJE 1019910-94.2017 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Os 

requeridos apresentam contestação (Id 9894652) postulando, inicialmente, 

pela concessão do segredo de justiça nos termos da resolução 

1.605/2000. Denunciam a lide os médicos Dr. Rodolfo Nunes Cerci e Dr. 

José Carlos Costa Marques por serem os responsáveis pela cirurgia 

realizada no autor. Arguem em preliminar a ilegitimidade passiva dos 

requeridos afirmando que não deram causa ao dano alegado pelo autor, 

além do que os médicos que operaram o autor são profissionais técnicos 

habilitados e com autonomia técnica dos procedimentos a serem decididos 

não possuindo vinculo com o nosocômio, ademais não houve falha nos 

serviços prestados pelo hospital. O autor apresenta réplica através do Id. 

9936929. Inicialmente, indefiro o pedido de segredo de justiça postulado na 

contestação, por não envolver interesses especificados no artigo 189 do 

NCPC, e a Resolução 1.605/2000 não trata de segredo de justiça. Ato 

contínuo, estando o feito sob a égide consumerista, não há falar em 

denunciação da lide, uma vez que o artigo 88 do CDC veda 

expressamente tal providência, além disso, essa questão também já está 

pacificada no STJ, conforme se depreende do informativo de 

jurisprudência 498 de 2012, confira-se: “DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CDC. 
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DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A Turma, ao rever orientação 

dominante desta Corte, assentou que é incabível a denunciação da lide 

nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo seja no 

caso de responsabilidade pelo fato do produto, seja no caso de 

responsabilidade pelo fato do serviço (arts. 12 a 17 do CDC). Asseverou o 

Min. Relator que, segundo melhor exegese do enunciado normativo do art. 

88 do CDC, a vedação ao direito de denunciação da lide não se restringiria 

exclusivamente à responsabilidade do comerciante pelo fato do produto 

(art. 13 do CDC), mas a todo e qualquer responsável (real, aparente ou 

presumido) que indenize os prejuízos sofridos pelo consumidor. Segundo 

afirmou, a proibição do direito de regresso na mesma ação objetiva evitar 

a procrastinação do feito, tendo em vista a dedução no processo de uma 

nova causa de pedir, com fundamento distinto da formulada pelo 

consumidor, qual seja, a discussão da responsabilidade subjetiva. 

Destacou-se, ainda, que a única hipótese na qual se admite a intervenção 

de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de 

chamamento ao processo do segurador – nos contratos de seguro 

celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo 

fato do produto ou do serviço (art. 101, II, do CDC). (...). REsp 

1.165.279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 

22/5/2012.” Sem destaque no original. “APELAÇÕES CÍVEIS – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE 

AGRAVO RETIDO – REJEIÇÃO - ERRO MÉDICO - DEMORA NO 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – MÉDICO PLANTONISTA- 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – DENUNCIAÇÃO A LIDE – 

NÃO CABIMENTO – DANOS MATERIAIS - INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO 

MORAL - VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Por ser o juiz o 

destinatário final das provas, cabe a ele determinar a suficiente instrução 

do feito, de maneira que a ausência de fixação dos pontos controvertidos 

não traz prejuízo às partes, bem como não afronta das regras 

procedimentais do Código de Processo Civil. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor estipula que o fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. A inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto 

da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e, via de regra, fica 

subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando uma das partes for hipossuficiente. [...]. Não há que se falar em 

denunciação a lide dos médicos que prestaram atendimento a parte tendo 

em vista que o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda tal ato 

nas relações de consumo. Por outro lado, o Hospital Apelante não 

demonstrou nos autos, por meio de documentos, que o médico plantonista 

que atendeu o paciente não fazia parte de seu quadro clínico, o que 

caberia a ele fazê-lo em razão da inversão do ônus da prova deferida pelo 

julgador de primeiro grau. [...].” (TJMT Ap 19911/2017, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017) Por isso, indefiro a 

denunciação postulada pelos requeridos. Primeiramente, com relação à 

preliminar suscitada de ilegitimidade passiva, vale registrar que a carência 

da ação pode ser verificada quando faltar uma das condições da ação, 

quais sejam, ausência de legitimidade ou de interesse processual (artigo 

485, VI do Novo Código de Processo Civil). 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 do médico, a autor afirma que o mesmo 

realizou a cirurgia e pelo prontuário acostado pelos requeridos verifica-se 

que o mesmo participou da cirurgia, o que o legitima para estar no polo 

passivo da ação, pelo que rejeito preliminar levantada. Já o Hospital de 

Medicina Especializada Ltda – Santa Rosa, afirma que os médicos 

responsáveis pelo procedimento não mantém qualquer vínculo 

empregatício a justificar sua condenação, não apresentando nenhuma 

prova de suas alegações, até mesmo porque, o hospital, ora réu, como 

prestador de serviços, poderá responde por danos causados aos seus 

pacientes, caso haja erro do médico que nele atua, pelo que também 

rejeito esta preliminar. Vejamos entendimento pacífico em nossos tribunais: 

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - APELAÇÕES CÍVEIS DOS RÉUS E REEXAME 

NECESSÁRIO - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - 

AFASTADA - HOSPITAL INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ERRO MÉDICO - NEXO 

CAUSAL CONSTATADO - VÍTIMA NASCITURO - SEQUELA IRREVERSÍVEL 

- PENSÃO MENSAL DEVIDA - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO MANTIDA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR MANTIDO - RECURSOS 

VOLUNTÁRIOS E REEXAME CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É sabido que 

a responsabilidade civil médica, em nosso sistema atual, decorre do 

descumprimento de um dever genérico de cuidado, e a configuração da 

responsabilidade exige a presença da culpa, ou seja, da demonstração de 

que houve falha na prestação do serviço médico, decorrente de dolo, 

negligência, imprudência ou imperícia, prevista no art. 186, combinado com 

o art. 927, ambos do Código Civil e, nos casos de relação de consumo, 

fundada no art. 14, § 4º, do CDC, que estabelece a responsabilidade 

subjetiva do fornecedor do serviço, no caso o médico, perante o 

consumidor (paciente) pela prática de ato ilícito. Ilegitimidade afastada. 2. O 

hospital integrante do Sistema Único de Saúde, como prestador de 

serviços, responde pelos danos causados aos seus pacientes, sem que 

se perquira acerca da culpa, incidindo a regra do art. 14, caput, do CDC, 

que prevê a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. Havendo falha 

na atuação do médico que nele atua, a responsabilidade do nosocômio é 

decorrência lógica. Ilegitimidade afastada. 3. A responsabilidade civil do 

Poder Público por atendimento prestado em estabelecimento sob sua 

responsabilidade se dá conforme a regra do artigo 37, § 6º, da CF. Na 

hipótese, restou demonstrado que a sequela apresentada pelo co-autor 

decorre de erro médico realizado em hospital integrante do Sistema Único 

de Saúde. Responsabilidade do Município configurada. 4. Pensionamento 

mensal vitalício devido, desde o evento danoso, sem que haja limitador da 

expectativa de vida laborativa, eis que a lesão é irreversível. Precedentes 

do STJ. 5. Verificado o fato (erro médico), a responsabilidade do 

município, do nosocômio e do profissional, o dano suportado pelos autores 

e o nexo de causalidade, resta configurado o dano moral in re ipsa. (...)” 

(TJMS - Processo: Apelação REEX 00223843220098120001 - Relator(a): 

Des. Marco André Nogueira Hanson - Julgamento: 04/11/2014 - Órgão 

Julgador: 3ª Câmara Cível - Publicação: 05/11/2014) Negritei e grifei Sendo 

as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo 

irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado e passo à sua 

instrução. O ônus da prova foi invertido através da decisão de Id 9279185. 

DEFIRO a produção de prova pericial postulada pelos réus (Id. 12603507 e 

12662714), e NOMEIO como perito judicial o Dr. Flávio Ribeiro de Mello, com 

consultório no INEC, com endereço à Avenida Das Flores, nº 941, sala 

201, Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (NCPC art. 466). Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se o perito nomeado para 

apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta dos 

honorários nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC). É válido registrar que no 

caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a 

distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o 

Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando 

da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Desta forma, sendo o autor 

beneficiário da justiça gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, 

o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 
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particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência do autor, 

entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela 

requerida, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. Com efeito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o depósito em 05 

(cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado para dar início aos 

trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo deverá ser entregue no prazo de 

trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de 

direito e fatos provados por documentos, indefiro a prova oral pretendida. 

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado os 

laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e 

após volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040010-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040010-36.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

27/03/2019, às 09h04min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033393-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LIMA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009/O (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Gilmar Lima Damascena em 

desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é usuário dos 

serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças referentes aos 

meses de julho, agosto e setembro/2017 e abril, maio e junho de 2018, em 

valores que não condizem com sua realidade. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento dos serviços, de inserir o nome da parte autora nos 

cadastros dos inadimplentes, e que promova a troca do relógio medidor. 

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 15711314 que a ré, em 2017, emitiu faturas 

nos valores de R$ 11,91, R$ 11,42, R$ 11,04, etc., mas a partir de 

julho/2017 passou efetuar cobranças nas quantias de R$ 302,28, R$ 

33,35, R$ 66,25, etc., demonstrando a existência de alguma irregularidade. 

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela 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] Confira-se: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

da liminar à luz de novos elementos. Por outro lado, indefiro o pedido de 

troca do relógio medidor, vez que, no momento, não há prova de que ele 

esteja com defeito. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento dos serviços no 

imóvel da parte autora, bem como de inserir o nome dela nos cadastros 

dos inadimplentes, acerca do débito discutido no processo, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 3.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, 

vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito 
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judicial sobre os meses discutidos, 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”. 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 12/03/2019, às 12h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). 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, 4 de dezembro 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] op. cit. pág. 131.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030898-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento à determinação judicial, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, para informar os 

dados bancários para levantamento da caução. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030757-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO PRIMO VIEIRA (AUTOR(A))

DEJANIRA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

NILZINETE CANDIDO LEITE (AUTOR(A))

ORMEZINDA CATARINA DE SANTANA GHILARDUCCI (AUTOR(A))

LURDES BRANDAO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JOSE BARBOSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

IVALDETE DOS SANTOS NEVES (AUTOR(A))

JOAO CORDEIRO GUEDES (AUTOR(A))

BENEDITO DOMINGOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA JOSE RAMOS GUEDES (AUTOR(A))

INES COSTA MOTTI (AUTOR(A))

MAURILIO DOMINGOS GUERRISE (AUTOR(A))

DOMINGO CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

EDIVANIO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

IONE COSTA GUERRISE (AUTOR(A))

NELSON SANTANA OJEDA (AUTOR(A))

MARILEI PANTALEAO ALVES (AUTOR(A))

DINAIR GONCALVES DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

NILTON JONAS DA SILVA (AUTOR(A))

MARGARETH GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028594-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029007-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 
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referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004323-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALBERTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010938-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO LUSTESA SOUZA (RÉU)

IZANY PEREIRA DE AMORIM SOUZA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que os Requeridos, mesmo devidamente citados, 

deixaram de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017429-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019446-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002026-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZIL CENTRAL TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000938-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016231-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PAULINO VERAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do teor da manifestação da parte autora, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerida, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024144-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIR MESSIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SÉRGIO BATISTELLA OAB - MT9155/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023890-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016259-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOMERO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

IRENE ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016259-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Taxas de Manutenção ajuizada por 

Associação Alphaville Cuiabá II em desfavor de Espólio de Homero Alves 

Pereira representado por Irene Alves Pereira. Em síntese, informa a parte 

autora que é credora do valor de R$ 67.788,96 (sessenta e sete mil 

setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), decorrentes 

dos títulos não pagos das taxas de manutenção, motivo pelo qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado o arresto 

de bens suficientes para garantir o débito. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 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. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “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 adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. 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.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela 

de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, regis-tro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Em 

sede de cognição sumária, não é possível compelir a requerida ao 

atendimento dos pedidos da parte autora, haja vista que, nesse momento 

processual não restam demonstrados os requisitos para a concessão da 

tutela antecipada. Em que pese os fatos narrados e os títulos protestados 

elucidarem, nesse momento processual, a existência de débito entre as 

partes, os documentos acostados aos autos são insuficientes para a 

concessão da medida uma vez que não restou caracterizada a 

impossibilidade de adimplemento do valor no decorrer da demanda, sendo 

necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade 

das alegações. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designo 

audiência de conciliação para o dia 11/03/2019, às 10:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. 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 impugnação à contestação (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). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025067-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEM APARECIDA ALVES FLORENCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA OAB - MT22954/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(REQUERIDO)

ELITA BATISTA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025067-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Elem Aparecida Alves Florentino em desfavor de UNIODONTO 

Mato Groso Cooperativa Odontológica Ltda. e Elita Batista Neves, com 

pedido de tutela de urgência, para que a requerida designe profissional 

dentista capacitado para realizar o serviço e proceder com a colocação 

de três coroas na autora. Consta na inicial que a autora é usuária dos 

serviços prestados pela primeira requerida, por meio de plano de saúde 

odontológico, sendo que no mês de março contatou a mesma para a 

realização de implantação de 03 coroas dentárias. Aduz que procurou a 

segunda requerida, tirando molde da arca dentária, sendo informado que o 

plano odontológico não cobriria integralmente o procedimento de 

implantação, sendo necessária a complementação dos valores. Relata que 

efetuou o pagamento, por meio de cartão de crédito, no valor de R$ 

2.061,00 (dois mil sessenta e um reais) referentes à colocação das 03 

coroas dentárias, todavia, a segunda requerida se recusou a realizar o 

serviço, alegando que a autora deveria ter efetuado o pagamento 

diretamente no consultório do dentista e não na cooperativa. Acrescenta 

que contatou a requerida para solicitar novo profissional para a realização 

dos serviços, contudo, foi informada de que a troca do profissional 

acarretaria nova pericia. Informa que realizou tentativas de solução do 

impasse, mas diante da má prestação do serviço, não logrou êxito. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Acolho a emenda e defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

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. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “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 adequada 
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à proteção e realização do direito frente ao perito. 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.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que contratou os 

serviços da requerida para a realização de implantes dentários, todavia, a 

parte requerida não finalizou os serviços contratados, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a primeira 

requerida designe profissional dentista capacitado para realizar o serviço 

e proceder com a colocação de três coroas na autora. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, 

tendo em vista o vinculo de prestação de serviços odontológicos (Id 

14938236) e a fatura de prestação de serviços (id nº 14635220), onde 

está comprovada a contratação da requerida, pela parte autora, para a 

realização de tratamento de implante dentário, todavia, conforme 

informado os serviços não foram concluídos. Do mesmo modo, 

constata-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

diante dos abalos sofridos pela autora. Ademais, a antecipação dos 

efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se 

eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela 

pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo. Diante do 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência, e determino que a requerida 

UNIODONTO Mato Grosso Cooperativa Odontológica Ltda., no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça o necessário para a continuidade e término do 

implante dentário, indicando profissional capacitado para a realizar o 

procedimento, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 11/03/2019, às 12:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. 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 impugnação à contestação (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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, 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: 1036056-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS 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 1036056-16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

ajuizada por Mário Mansur Bumlai em desfavor de Helbor Empreendimento 

S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a 

requerida se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou 

extrajudicial, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que o autor celebrou 

com a requerida, na data de 27/12/2011, o instrumento particular de 

compromisso de compra e venda, tendo por objeto da unidade nº 131, no 

empreendimento denominado Helbor Privilege Goiabeiras pelo valor de R$ 

1.360.550,24 (um milhão trezentos e sessenta mil quinhentos e cinquenta 

reais e vinte e quatro centavos). Aduz que até a presente data realizou o 

pagamento do preço do contrato, de forma parcelada, na quantia de R$ 

455.272,59 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e 

dois reais e cinquenta e nove centavos), todavia, em meados do mês de 

abril/2017, por motivos particulares, o autor buscou a rescisão contratual. 

Acrescenta que realizou tentativas de rescindir extrajudicialmente o 

negócio jurídico, todavia, a requerida se manteve inerte. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

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. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “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 adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. 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.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um imóvel 

junto à requerida e, diante de motivos particulares, requereu o distrato do 

mesmo, todavia, a requerida permaneceu inerte quanto ao pedido, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida se abstenha de efetuar qualquer tipo de 

cobrança judicial ou extrajudicial, bem como se abstenha de inscrever o 

nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

a comprovação de formalização do negócio jurídico (ID nº 10318340 e 

10318365), bem como a solicitação de distrato, realizada por meio de 

notificação extrajudicial, devidamente recebida pela parte requerida na 

data de 18/09/2017 e a notificação de Id 11686938 informando a rescisão 

de pleno direito do negócio jurídico. Do mesmo modo, observa-se o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que apesar da 

rescisão do contrato enviada pela parte requerida, as cobranças 

persistiram. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória e 

determino a suspensão do negócio jurídico formalizado entre as partes, 

devendo a requerida de abster de realizar a cobrança da parcela vencida 

ou de qualquer encargo, bem como para que se abstenha de incluir o 

nome da autor ano cadastro de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 
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conciliação para o dia 12/03/2019, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. 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 impugnação à contestação (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). Após, 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: 1013454-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. P. D. A. (AUTOR(A))

TEREZINHA MONICA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILSON ALVES DO NASCIMENTO (RÉU)

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 1013454-94.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Danos Morais In Re Ipsa c/c Indenização 

por Danos Morais e Materiais ajuizada por Terezinha Mônica Pinheiro e 

Luiza Brandão Pinheiro de Almeida em desfavor de José Nilson Alves do 

Nascimento e Concessionária Rota do Oeste S/A, com pedido de tutela de 

urgência, para que os requeridos sejam obrigados ao pagamento da 

quantia de R$ 1.456,76 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

setenta e seis centavos), para cada uma das autoras, a partir de 

fevereiro/2018, referente a 1/3 da remuneração do falecido. Consta na 

inicial que a primeira requerente conviveu em união estável com o Sr. 

César Júnior de Almeida, por aproximadamente 06 (seis) anos, sendo que 

da união nasceu a segunda requerente. Informa que o Sr. César Júnior de 

Almeida era o provedor da família e que, na data de 03 de janeiro de 2018, 

trafegava na BR 364, quando foi surpreendido por um veículo de 

propriedade da requerida, provocando um acidente que resultou no 

falecimento do mesmo. Aduz que o segundo requerido era o condutor do 

veículo no momento do evento danoso, assumindo o risco de acidente 

mediante o dolo, ocasionando o falecimento do companheiro e genitor das 

autoras. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Indefiro a emenda de Id 

nº 13925030, uma vez que o pedido de reconhecimento de união estável 

deve ser realizado perante a Vara Especializada de Família e Sucessões. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos declaração de união estável entre a primeira requerida e o de cujus. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do 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. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “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 adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. 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.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora, Luiza Brandão Pinheiro de Almeida, que dependia economicamente 

de seu genitor, todavia, o mesmo foi vítima de acidente fatal de trânsito, 

ocasionado por um veículo de propriedade da requerida, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a parte requerida 

preste alimentos ao autor. Analisando detidamente os autos, verifica-se a 

probabilidade do direito, tendo em vista que, conforme relatado, a morte do 

genitor do autor, que era provedor de seu sustento, foi provocada por um 

veículo de propriedade da requerida. Nos documentos de Id nº 13259202 

consta, respectivamente, boletim de ocorrência, relatando que o fato 

ocorreu em razão de conduta do veículo de propriedade da requerida, 

ocasionando o evento danoso e o óbito do genitor e convivente dos 

autores. Dispõe os arts. 186, 187 e 927, do Código Civil: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 10001145-38.2016.8.11.0000AGRAVANTE: 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA.AGRAVADOS: SUELI 

MENDES COELHO E OUTROS.EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL 

– ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – DECISÃO A QUO QUE 

DETERMINOU O DEPÓSITO EM FAVOR DOS AGRAVADOS DA QUANTIA 

EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS, A TÍTULO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MANUTENÇÃO – DEPEDÊNCIA FINANCEIRA 

DA ESPOSA E FILHOS MENORES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada 

concedida pelo Juízo a quo, imperiosa se torna a sua manutenção. O de 

cujus era o único provedor da família, deixando, sem amparo, a viúva e 

dois filhos menores, o que corrobora a urgência dos alimentos a fim de 

garantir suas subsistências. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 

29/03/2017) Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória 

e determino que os requeridos, prestem alimentos a autora Luiza Brandão 

Pinheiro de Almeida, no importe de R$ 1.456,76 (um mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), a partir de 

fevereiro/2018, referente a 1/3 da remuneração do falecido, em conta 

bancária a ser informada nos autos, até ulterior decisão do juízo, sob pena 

de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários 

para depósito. Dê-se vista dos autos ao digno representante do Ministério 

Público. Designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2019, às 09:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 
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protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. 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 impugnação à contestação (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). Após, 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: 1026445-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAOEL HASSAN FERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSA FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL 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 1026445-39.2017.811.0041 Vistos, etc. No 

presente caso, observa-se que, apesar de intimada, a parte autora não 

apresentou caução, tampouco ofereceu outra garantia idônea e suficiente, 

que sirva para garantir possíveis danos causados, conforme certidão de 

nº 16845911. Dessa forma, REVOGO a liminar concedida na decisão de nº 

15484647. Designo a audiência de conciliação para o dia 12/03/2019, às 

10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intimem-se as partes para que compareçam devidamente 

acompanhadas de seus advogados, mediante as observâncias e 

advertências legais. No mais, mantenho integralmente a decisão de Id nº 

16845911. Aguarde-se a realização da audiência designada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028168-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ANTONIO ROMBALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028168-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Designo a audiência para a oitiva da 

testemunha Iara Nunes de Oliveira, para o dia 23/04/2019, às 15:15 horas. 

Nos termos do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil, 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, devendo juntar cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) 

dias em relação à audiência. Comunique-se o juízo deprecante, prestando 

as informações. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021254-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIKAD MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021254-47.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a expedição de mandado de citação/intimação da parte 

requerida, no endereço indicado no Id nº 12559108, a ser cumprido por 

Oficial de Justiça, observada as formalidades e advertências legais. 

Designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2019, às 12:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se 

as partes para que compareçam devidamente acompanhadas de seus 

advogados, mediante as observâncias e advertências legais. No mais, 

cumpra-se conforme determinado na decisão de Id nº 5073409. 

Aguarde-se a realização da audiência designada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042146-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042146-06.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio do Edifício Ilhas 

do Sul I em desfavor de Egidio Raul Vuaden. 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1041882-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA GOMES 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 1041882-86.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Geralda 

Gomes de Souza. 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: 1041451-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA PEDROSO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041451-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes 

ajuizada por Átila Pedroso de Jesus em desfavor de HESA 115 

Investimentos Imobiliários Ltda.. Designo audiência de conciliação para o 

dia 12/03/2019, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. 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 impugnação à contestação (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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos 

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento atual que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034315-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANSTUR HOTEIS LAZER E TURISMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR POLLIS OAB - SP183997 (ADVOGADO(A))

DANIELLE ADRIANA FERREIRA OAB - SP329510 (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO FERREIRA GONCALVES OAB - SP195468-O 

(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. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por BANSTUR – Hotéis, Lazer e 

Turismo em desfavor de José Roberto da Silva Leite. A parte autora se 

manifestou no ID nº 16175092, informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência do mesmo e 

sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

no ID nº 16175092, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. 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:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO(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. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais 

ajuizada por Gustavo Pardo Salata Nahsan em desfavor de 

Concessionária Rota do Oeste. Designo audiência de conciliação para o 

dia 12/03/2019, às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. 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 impugnação à contestação (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). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos o 

instrumento de procuração, bem como acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019854-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Aparecido Ribeiro Guimarães em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/04/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 8285619 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no 

montante de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 8285685, 8285637, 8285625, 8285619, 
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8285556, 8285540, 8285524, 8285517, 8285504. Pela decisão (ID – 

8305060), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação 

da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID - 

10788635) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Manifestação da parte 

autora (ID – 10850049) concordando com o laudo pericial. Na contestação 

(ID-10939363), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo 

da lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, fazendo menção ao princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, do requerimento administrativo 

perante a porto seguro cia de seguros gerais – devolução – pendência 

documental, da irregularidade de representação pela ausência de 

procuração assinada pela parte autora, e da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. Ademais, concordou 

com o laudo pericial realizado na central de conciliação. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 11716019), reiterando os termos da exordial 

e concordando com o laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Aparecido Ribeiro Guimarães em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria 

prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as 

provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação da alteração do polo passivo da lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, do requerimento administrativo perante a porto 

seguro cia de seguros gerais – devolução – pendência documental, da 

irregularidade de representação pela ausência de procuração assinada 

pela parte autora, e da juntada de comprovante de residência em nome do 

autor para fixação do foro. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. REJEITO 

ausência de comprovação de entrega de documentação, porque estão 

juntados, Id. 8285685. Ainda, com relação a irregularidade de 

representação processual REJEITO, porque estão juntados assinados Id. 

8285504. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome da 

parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 37.440,00 (trinta e sete 

mil e quatrocentos e quarenta reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) em membro 

superior direito e intensa (75%) em tornozelo esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 
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invalidez permanente no membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável e para o tornozelo esquerdo, o percentual 

incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A 

RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. 

APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. 

LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do 

seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a verificação, caso a 

caso, através de documentos idôneos hábeis a demonstrar sua 

ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, 

ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de 

Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo 

realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez 

permanente média em membro superior direito, em um grau de 25% (vinte 

e cinco por cento) e, intenso em tornozelo esquerdo em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) e 75% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 4.893,75 (quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Aparecido Ribeiro Guimarães em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ R$ 4.893,75 (quatro mil e oitocentos e noventa 

e três reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente em membro superior e tornozelo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (10/04/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021044-59.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Cristiane Farias Barbosa em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 23/03/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 8746055 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no 

montante de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 8746074, 8746070, 8746063, 8746055, 

8746052, 8746049, 8746044, 8746040, 8746034, 8746031. Pela decisão 

(ID – 8750032), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (ID- 10718529), alega à requerida a preliminar da alteração do 

polo passivo da lide, do requerimento administrativo perante a porto 

seguro cia de seguros gerais – devolução – pendência documental, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, da inépcia dos fatos narrados, por não 

decorrerem logicamente a conclusão dos fatos. Conforme (ID – 10788592) 

foi realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem 

como foi anexado o laudo pericial. Manifestação da parte autora (ID- 

10849864) com relação ao laudo. A parte autora impugnou a contestação 

(ID – 10951485), reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 

15208029) foi intimada a parte requerida para manifestar-se a respeito do 

laudo pericial. Manifestação da parte requerida (ID- 15600273) com 

relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta Cristiane Farias Barbosa em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar da alteração do polo passivo, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, da inépcia da inicial, fatos narrados não decorrem 

logicamente a conclusão dos fatos. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. A parte autora 

suscita preliminar de inépcia da inicial, afirmando que da narração dos 

fatos não decorre conclusão lógica, como determina o artigo 295, inciso I e 

§ único, inciso II, do CPC, mormente quanto à data do acidente, que deu 

ensejo a esta ação. Os fatos que deram ensejo à propositura da ação 

foram detalhadamente expostos pelo autor, e há, sim, conclusão lógica 

decorrente da narração postulatória, o que possibilitou, inclusive o 

exercício da defesa pela requerente, havendo tão somente erro material 

quando a indicação da data do acidente, cujos detalhes pode ser 

observados no B.O. juntado aos autos. Assim, narrado o evento gerador 

da pretensão (acidente de trânsito) e formulado o pedido indenizatório com 

base na exposição plena e compreensível dos fatos, ensejando a defesa 

adequada do réu, então não há razão para se reconhecer inépcia da 

inicial, porque a procedência ou improcedência do pedido é questão de 

prova. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da inicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e 

quatrocentos e quarenta reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, certidão de ocorrência, histórico clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que “o 

periciado apresenta invalidez permanente leve (25%) em mão esquerda”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/03/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A 

RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. 

APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. 

LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do 

seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a verificação, caso a 

caso, através de documentos idôneos hábeis a demonstrar sua 

ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, 

ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de 

Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo 

realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez 

permanente na mão esquerda, em um grau de 25% (vinte e cinco por 

cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que 

corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que preceitua o 

inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por 

Cristiane Farias Barbosa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois 

mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da mão 

esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro (22/03/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015745-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015745-38.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Deilson Nascimento dos Santos em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 06/04/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado ID – 2442798 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 2442800, 2442798, 2442793, 2442788, 2442785, 2442783, 

2442780. Pela decisão (ID – 2604452), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Manifestação da parte requerida (ID - 4689177), 

requerendo a habilitação nos autos. Manifestação da parte autora (ID – 

4820015) concordando com o laudo pericial. Na contestação (ID- 

4888016), alega à requerida a preliminar da ausência de comprovação de 

entrega da documentação, da inclusão da seguradora líder no polo 

passivo, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. 

Conforme (ID – 4945769) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. No despacho (ID 

– 4946046) foi intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada. A parte autora impugnou a contestação (ID – 5594623), 

reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo pericial 

realizado na central de conciliação. No despacho (ID – 8075740) foi 

intimada a parte requerida para manifestar-se a respeito do laudo pericial. 

Manifestação da parte requerida (ID- 13979351) com relação ao laudo. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Deilson 

Nascimento dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar da ausência de entrega de documentação, da alteração do polo 

passivo, carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. REJEITO 

ausência de comprovação de entrega de documentação, porque estão 

juntados, Id. 2442793. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física leve 25% para lesão torácica”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 
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indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/04/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente leve para lesões de órgão e estrutura 

torácica, em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Deilson Nascimento dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente leve em estrutura 

torácica, corrigido monetariamente data do sinistro (06/04/2016) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032424-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIO BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032424-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edilio Barbosa de Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 25/07/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID –10352167 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no 

montante de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 10352178, 10352167, 10352159, 10352154, 

10352151, 10352144, 10352134. Pela decisão (ID – 10474477), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação 

(ID-11394964), alega à requerida a preliminar da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. 

Conforme (ID – 11481214) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Manifestações 

das partes (ID – 11600481 e 11642361) com relação ao laudo pericial. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 11712942), reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Edilio Barbosa de Souza em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. REJEITO a preliminar de 

ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 

tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 37.440,00 

(trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e histórico 

clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) em ombro 

direito e leve (25%) em estrutura torácica”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 
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Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro direito, o percentual incidente será de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável, e em estrutura 

torácica, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de 

até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. 

INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR 

MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA 

TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE 

PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do seguro obrigatório, por 

invalidez permanente, requer a verificação, caso a caso, através de 

documentos idôneos hábeis a demonstrar sua ocorrência, ou o grau da 

incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, ser fixada no teto máximo 

para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 

(TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito 

para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez permanente intenso 

em ombro direito, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento), e 

residual em estrutura torácica em um grau de 25% (vinte e cinco por 

cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), e 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por 

cento), equivalente a R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 5.906,25 (cinco mil e novecentos e seis reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por EDILIO BARBOSA DE SOUZA em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 5.906,25 

(cinco mil e novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial em 

ombro e estrutura torácica, corrigido monetariamente data do sinistro 

(25/07/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009219-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009219-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Elaine Cristina Marques em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 23/12/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado ID – 5767049 que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 37.440,00 (trinte e sete mil e quatrocentos e 

quarenta reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 5767065, 5767061, 5767054, 5767049, 

5767045, 5767043, 5767038, 5767036. Pela decisão (ID – 5855582), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID – 8348137), requerendo a habilitação nos autos. Na 

contestação (ID- 9155832), alega à requerida a preliminar da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. Conforme (ID – 9170642) foi realizada a audiência de conciliação, 

porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. 

Manifestação da parte autora (ID – 9390207) concordando com o laudo 

pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 9400871), reiterando 

os termos da exordial. Manifestação da parte requerida (ID- 14897221) 

com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Elaine Cristina Marques em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual 

sob o argumento de que não houve pedido administrativo antes do 

ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido 

na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e 

prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e 

quatrocentos e quarenta reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média (50%) em membro 

inferior direito, e residual (10%) em estrutura torácica.” A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 
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sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em membro inferior, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente média em membro inferior direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento) e, residual em estrutura torácica, em 

um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 

1.350,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Elaine Cristina 

Marques em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 6.075,00 

(seis mil e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em membro inferior direito e estrutura 

torácica, corrigido monetariamente data do sinistro (23/12/2016) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008569-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LUIZ ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008569-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fabiano Luiz Araújo em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 08/06/2016, conforme boletim de ocorrência anexado ID – 

5577633 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 5577643, 5577640, 5577637, 5577634, 5577633, 5577627, 

5577623, 5577620, 5577618. Pela decisão (ID – 5599175), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 

8899820), requerendo a habilitação nos autos. Conforme (ID –9171009) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Manifestação da parte autora (ID – 9360267) 

concordando com o laudo pericial. Na contestação (ID- 9481503), alega à 

requerida a preliminar da alteração do polo passivo da lide, da inépcia da 

inicial pela ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Manifestação da parte requerida 

(ID- 9481547) com relação ao laudo. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 13698447), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Fabiano Luiz 

Araújo em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar da alteração do 

polo passivo, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar 

no pólo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 
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responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e 

quatrocentos e quarenta reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que 

“o periciado apresenta incapacidade intensa (75%) em joelho esquerdo”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, a autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/06/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada incapacidade como intensa no joelho esquerdo, em um grau 

de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a parte requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por Fabiano Luiz Araujo em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial do joelho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (08/06/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 
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Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034802-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

ELIETE SANTANA MATOS OAB - CE10423 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento do valor apontado pela Contadoria 

no cálculo de id. 14211401, nos termos da sentença, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, visando ao Estado o recebimento de seu crédito. 

Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020370-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIS PADILHA SOARES LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 15022265. 

Cuiabá-MT, 5 de dezembro de 2018. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030555-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE FRANCA BARRETO (AUTOR(A))

MARIA DA CONCEICAO DE FRANCA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento do valor apontado pela Contadoria 

no cálculo de id. 14307579, nos termos da sentença, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, visando ao Estado o recebimento de seu crédito. 

Cuiabá-MT, 5 de dezembro de 2018. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006335-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029003-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024945-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem., no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017946-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA (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 
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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: 1025171-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023857-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN CRISTINA DA SILVA INFANTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

 

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: 1000041-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Considerando que as partes fizeram composição amigável 

como anunciado nos autos, Julgo Extinto o processo de Execução de 

sentença, nada mais havendo que ser reclamado nos autos.Custas como 

postos nos autos e arquive-se.Intime-se.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011580-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEZILTO SILVA ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042095-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CAVALCANTE SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetuar a vinculação da guia de distribuição das 

custas e taxas judiciárias ao número único do processo, bem como 

apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031506-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY APARECIDO MONTEIRO (EXECUTADO)

APARECIDO DONISETE MONTEIRO (EXECUTADO)

PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008801-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OLIVEIRA PAIVA (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: 1023265-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003496-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (REQUERIDO)

 

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, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006132-23.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MAIZIA PEREIRA REGIS (EXECUTADO)

R M ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT0015390A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Expeça-se mandado de penhora/avaliação do bem indicado 

pelo credor.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009883-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER KAZUO NAKANO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora 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: 1023243-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CICARELLI NETO (EXECUTADO)

DEDETIZACAO BRASIL LTDA - ME (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: 1039913-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THELMO ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Mantenho decisão dos autos cumpra-se como ali 

determinado.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014532-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA LUCIA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027469-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031705-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO BARBOSA MEIRELES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008486-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDNEI RODRIGUES VITORIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora 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: 1011800-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI CRISTINA GIUSTTI (EXECUTADO)

MULTGRAOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023341-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE LUZIA DE MAGALHAES (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. 
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023072-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWANILSON GODOY DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o autor apresentar comprovante de protocolo do ofício expedido 

nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020483-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023018-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037026-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GENIVAL GOMES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003972-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDO DE LIMA (EXECUTADO)

MARCOS F.DE LIMA - CONTABILIDADE - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre postulação do 

executado e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029846-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010110-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007542-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031951-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 101 de 187



Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR DURIGAN (EXECUTADO)

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EXECUTADO)

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado nos autos e intime-se o autor para 

apresentar demonstrativo de débito atualizado para efetivar penhora on 

line. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027919-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SOARES BRANDAO FILHO (EXECUTADO)

SERGIO SOARES BRANDAO (EXECUTADO)

SORAYA AMARAL FARIA BRANDAO (EXECUTADO)

AGRO PASTORIL SANTA PAULA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473/A-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019817-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISSE MARA ESTRAL (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034812-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. DE ALMEIDA SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MATEUS DOS ANJOS SILVA (EXECUTADO)

MEIRE DARLENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009956-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPINDOLA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Estendo a dilação até o prazo posto nos autos. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011863-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO NILTON SANTOS (EXECUTADO)

JAIRO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FATIMA NOVELLI SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

requerida no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio de valores. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041453-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042411-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002502-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Recibo de Protocolamento de 

Ordem e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029870-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIASUS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042355-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA VARMELING TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 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 acessório, 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, 05.12.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029870-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIASUS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Requerida apresentar a guia de recolhimento e 

comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005790-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI (RÉU)

VERA LUCIA CRUZ (RÉU)

MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT6889/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032077-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Em caso negativo, cumpra-se determinação dos autos. Ao 

contrário, acolho as razões do recurso, determinando ao requerido para 

pagar a condenação apresentada pelo autor no prazo legal, sob pena de 

penhora e multa de dez por cento. Havendo pagamento, diga o autor. Ao 

contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de 

dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do 

valor do débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser 

apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Após, conclusos para efetivação. Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027562-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

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, 05.12.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1042509-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO KENJI TAURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 103 de 187



autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. De 

plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, 

diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que 

os referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a 

conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, 

para excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa 

do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o 

referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, 

já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de 

busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com 

fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a 

manutenção da posse somente é devida quando presente a 

verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes durante o 

período da normalidade contratual, contudo, conforme argumentos acima, 

não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados, 

restando prejudicada a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. 

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a 

mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de 

desconsiderar esta autorização. Considerando que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042494-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042518-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009833-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HELIO DO NASCIMENTO (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, 
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arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011532-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. VICTOR E CIA LTDA - ME (RÉU)

LUIZ CARLOS VENTURELLI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco do Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Monitória, contra R M Victor e Cia LTDA 

ME e Luiz Carlos Venturelli, visando o recebimento de R$ 305.104,51 

(Trezentos e cinco mil cento e quatro reais e cinquenta e um centavos), 

originário de um Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n.º 

404.205.013. Aduziu que a parte requerida não honrou em saldar o valor 

que lhe foi creditado. Rogou pela total procedência da ação. Instruiu seu 

pedido com documentos no id. Núm. 6080100 - Pág. 1 / Núm. 6080114 - 

Pág. 2. Regularmente citada por edital (id. 14473901) a parte requerida 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado nos autos ao id. 15585106. Razão pela qual foi-lhe decretada a 

revelia e nomeada Curadora Especial ao id. 15599238. Ao id. 16285996 foi 

apresentado Embargos Monitórios e a Curadora Especial no mérito, aduziu 

que pode contestar genericamente o feito na falta de elementos não se 

aplicando o ônus da impugnação específica. Rogou pela improcedência 

dos pedidos. Juntou documentos no id. 16286002. O autor apresentou 

impugnação aos embargos monitórios no id. 16559106, ratificando os 

termos da inicial. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, 

em que o autor visa o recebimento do valor consignado na inicial. Rogou 

pela procedência da ação. A Curadora Especial aduziu que pode 

contestar genericamente o feito na falta de elementos não se aplicando o 

ônus da impugnação específica. Rogou pela improcedência da ação. O 

processo encontra-se maduro para receber decisão, dispensando 

produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos 

termos do artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito 

do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a 

dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução. 

Razão pela qual, veio garantir seu direito através da presente Ação 

Monitória. Na Ação Monitória, necessita apenas o autor provar, com prova 

escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do 

Novo Código de Processo Civil. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. 

Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 

702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem 

eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre 

do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos 

embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial. Diante 

da documentação trazida nos autos, não resta dúvidas de que a 

requerente possui em seu poder, documento escrito que comprova a 

dívida da parte requerida. A parte requerida apresentou defesa com 

negativa geral, não demonstrando o pagamento da obrigação. No caso em 

tela, melhor sorte teve o autor em demonstrar o débito e a mora, não 

podendo prevalecer à defesa apresentada. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito 

a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 

487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo a dívida 

no valor de R$ 305.104,51 (Trezentos e cinco mil cento e quatro reais e 

cinquenta e um centavos), devidamente atualizada a partir da citação 

válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma 

prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, a contar do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo. Após, nada sendo requerido arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018717-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação Monitória, visando o recebimento de valor 

consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido 

o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos 

acostados na inicial. Regularmente citada a parte requerida por edital, 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado nos autos. Razão pela qual lhe foi nomeado Curador Especial 

que apresentou defesa por negativa geral. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em 

todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 

700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em 

título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 12.175,71 (doze mil, cento e 

setenta e cinco reais e setenta e um centavos), devidamente atualizada a 

partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que 

prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. 

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024242-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME (RÉU)

DAVI ROSA MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Cobrança, contra Tecnicar Ar 

Condicionado Ltda ME e Davi Roda Martins, visando o recebimento da 

importância de R$ 189.627,36 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e 

vinte e sete reais e trinta e seis centavos), com base nos Borderôs para 

Descontos (id. Num. 9316680 - Pág. 1/ Num. 9316747 - Pág. 38), que não 

foram pagos pelos requeridos. Aduziu que os requeridos não saldaram os 

valores concedidos, e que, por esta razão, não restou alternativa ao 

autor, a não ser entrar com a presente ação para o recebimento do seu 

crédito. Juntou documentos nos ids. Num. 9316652 - Pág. 1/Num. 9316763 

- Pág. 12. A parte requerente no id. Num. 9357593 - Pág. 1 requereu a 

emenda da inicial para fazer constar como nome da Ação de Cobrança, o 

qual foi deferido no id. Num. 10600782 - Pág. 1. A parte requerida foi 

citada via edital (id. 15436346), tendo sido certificado o decurso do prazo 

de citação sem resposta no id. 16034091, fato que resultou o decreto de 

revelia no id. 16037953, nomeando-lhe Curador Especial. Em resposta, a 

parte requerida manifestou nos autos (id. Num. 16806998 - Pág. 1/ Num. 

16806998 - Pág. 3). No mérito, aduziram sobre a curadoria especial, 
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afirmando a possibilidade de contestação por negativa geral, dispensando 

a impugnação específica. Asseverou que não há nulidade e nem 

irregularidade processual que mereça ser pronunciada nesta fase, 

aduzindo ser legal a aplicação dos juros remuneratórios. Juntou 

documentos nos ids. Num. 16806999 - Pág. 1/ Num. 16830970 - Pág. 1. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se da presente Ação de Cobrança, contra Tenicar Ar 

Condicionado Ltda ME e Davi Roda Martins, visando o recebimento da 

importância de R$ 189.627,36 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e 

vinte e sete reais e trinta e seis centavos), com base nos Borderôs para 

Descontos (id. Num. 9316680 - Pág. 1/ Num. 9316747 - Pág. 38), que não 

foram pagos pelos requeridos. A parte requerida asseverou que não há 

nulidade e nem irregularidade processual que mereça ser pronunciada 

nesta fase, aduzindo ser legal a aplicação dos juros remuneratórios. 

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, 

dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de 

matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela 

qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. Na Ação Cobrança, necessita apenas do autor provar, 

com prova escrita, a dívida sem força executiva, que está demonstrada 

diante dos documentos colacionados nos ids. Num. 9316680 - Pág. 1/ 

Num. 9316747 - Pág. 38, referente aos Borderôs para Descontos; Notas 

Promissórias; Relações de Títulos – Duplicatas e extratos de Consulta de 

Pagamento – Parcelas e nos ids. Num. 9316763 - Pág. 2/Pág.11, os 

Demonstrativos dos Débitos. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. 

Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de 

que o requerente possui em seu poder, documento escrito que comprova 

a dívida da parte requerida. Pelos documentos colacionados nos autos, 

verifica que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as 

regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o 

produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Cobrança e ACOLHO o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 189.627,36 

(cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e seis 

centavos), devidamente atualizados a partir da citação válida. Condeno a 

parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da 

condenação, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e retificações de estilo. Após, 

nada sendo requerido, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 05.12.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003428-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH NUBIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030781-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE LIANE RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, DEPOSITANDO A DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003730-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista constar nos autos petição da parte autora 

requerendo prazo de 20 (vinte) dias a fim de promover as tratativas para 

realização de acordo entre as partes, impulsiono os autos para expedição 

de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias a fim de informar se o referido acordo foi 

entabulado ou não,após aguarde-se o prazo para resposta bem como da 

intimação ora realizada.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042302-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR SENTENÇA Processo: 

1042302-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FABIANA CRISTINA COSTA 

REQUERIDO: EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT 

Vistos etc. Trata-se de “Ação de cobrança / direito trabalhista” (SIC – id. 

16851111) proposta por Fabiana Cristina Costa em face do Município de 

Cuiabá – MT, objetivando que o requerido seja “a depositar as parcelas do 

FGTS incidentes sobre as verbas salariais referentes a todo o período da 

contratualidade, bem como o valor de FGTS referente a multa rescisória de 

40%, totalizando a quantia de R$7.618,08 ( sete mil seiscentos e dezoito 

reais e oito centavos), conforme informado na planilha de cálculo em 

anexo, valor que deverá ser depositado na conta vinculada da Requerente 

com os devidos acréscimos legais da data do fato gerador até o efetivo 

pagamento, com expedição de alvará judicial para levantamento do 

quantum junto à CEF, ou em caráter de pleito sucessivo, deve-se 

condenar a Requerida a pagar de forma indenizada a referida quantia, 

devidamente corrigida da data do fato gerador até efetivo pagamento, nos 

termos da lei. d) - condenada no pagamento de férias com os devidos 

acréscimos de 1/3, referentes a todo o período da contratualidade” (SIC). 

A parte autora acostou manifestação informando a desistência da ação, 

requerendo para tanto a sua homologação nos termos do art. 485, VIII do 

CPC (Id. 16860343). É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista que 

a autora postulou a extinção do processo em momento anterior a 

formação da relação processual, homologo a desistência da ação e, via 

de consequência, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC. Autora isenta de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. Intime-se. Cumpra-se, uma vez transitado em julgado, 

arquivem-se os presentes autos. Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018. 

(assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042302-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR SENTENÇA Processo: 

1042302-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FABIANA CRISTINA COSTA 

REQUERIDO: EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT 

Vistos etc. Trata-se de “Ação de cobrança / direito trabalhista” (SIC – id. 

16851111) proposta por Fabiana Cristina Costa em face do Município de 

Cuiabá – MT, objetivando que o requerido seja “a depositar as parcelas do 

FGTS incidentes sobre as verbas salariais referentes a todo o período da 

contratualidade, bem como o valor de FGTS referente a multa rescisória de 

40%, totalizando a quantia de R$7.618,08 ( sete mil seiscentos e dezoito 

reais e oito centavos), conforme informado na planilha de cálculo em 

anexo, valor que deverá ser depositado na conta vinculada da Requerente 

com os devidos acréscimos legais da data do fato gerador até o efetivo 

pagamento, com expedição de alvará judicial para levantamento do 

quantum junto à CEF, ou em caráter de pleito sucessivo, deve-se 

condenar a Requerida a pagar de forma indenizada a referida quantia, 

devidamente corrigida da data do fato gerador até efetivo pagamento, nos 

termos da lei. d) - condenada no pagamento de férias com os devidos 

acréscimos de 1/3, referentes a todo o período da contratualidade” (SIC). 

A parte autora acostou manifestação informando a desistência da ação, 

requerendo para tanto a sua homologação nos termos do art. 485, VIII do 

CPC (Id. 16860343). É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista que 

a autora postulou a extinção do processo em momento anterior a 

formação da relação processual, homologo a desistência da ação e, via 

de consequência, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC. Autora isenta de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. Intime-se. Cumpra-se, uma vez transitado em julgado, 

arquivem-se os presentes autos. Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018. 

(assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026460-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. B. X. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVA APARECIDA BALDEZ XAVIER OAB - 005.477.521-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO CORREA XAVIER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1026460-08.2017.8.11.0041 Valor da causa: $860.26 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: ELOA VITORIA 

BALDEZ XAVIER Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE 

OLIVEIRA, 505, - LADO PAR, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-800 

DALVA APARECIDA BALDEZ XAVIER Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 505, - LADO PAR, 

PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-800 POLO PASSIVO: JOÃO 

PAULO CORREA XAVIER Endereço: Lugar incerto e não sabido. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, da parte 

devedora acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para, no prazo de 03 (três) dias, contados da data da expiração do prazo 

deste edital, efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, 

no valor de R$ 3.248,69 (três mil duzentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e nove centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 528 §1º). 

RESUMO DA INICIAL: E. V. B. X., representada por sua Genitora, Dalva 

Aparecida Baldez Xavier interpôs a presente ação de Execução de 

Alimentos contra JOÃO PAULO CORREA XAVIER, requerendo o 

pagamento do valor de R$ 860,26 (oitocentos e sessenta reais e vinte e 

seis centavos), referentes às parcelas em atraso de junho/2017 a 

agosto/2017, bem como as que se vencerem no curso na ação, sob pena 

de prisão. VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 3.248,69 (três mil duzentos e 

quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), referente aos meses 

de junho/2017 a maio/2018. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. OBSERVAÇÕES: Em caso de 

revelia será nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, IV do 

CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS 

VINICIUS MIRANDA, digitei. CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022257-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSDALVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR PIRES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1022257-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUSDALVA PEREIRA DOS 

SANTOS INVENTARIADO: NADIR PIRES DOS SANTOS Vistos etc. 

INTIMEM-SE os demandantes, para que regularizem as renúncias de 

direitos hereditários, apresentando-as por meio de instrumento público ou 

por termo nos autos, a ser realizado perante a Secretaria deste Juízo, por 

todos os herdeiros renunciantes e respectivos cônjuges, exceto aqueles 

casados sob o regime da separação absoluta de bens, em atenção ao 

disposto no art. 1.806, do CC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

partilha, de forma igualitária. Após, colha-se a manifestação do douto 

Parquet e, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 
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Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007139-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZAINE SILVA NUNES ESPERIDIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ROBERTO AMORIM DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1007139-50.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NILZAINE SILVA NUNES 

ESPERIDIAO RÉU: CELIO ROBERTO AMORIM DA SILVA Vistos etc. Defiro o 

pedido constante do id 16222145. Determino, nos termos do art. 854 do 

CPC, a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de 

ativos em nome da parte executada, CELIO ROBERTO AMORIM DA SILVA 

- CPF: 044.486.361-35, no valor de R$ R$ 3.431,67 ( três mil, quatrocentos 

e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) devendo o numerário 

existente ser indisponibilizado, até o valor indicado na execução. 

Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do 

executado. Os autos permanecerão em gabinete até que a ordem de 

bloqueio ou a indicação de inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). a) Caso haja ativos financeiros ou veículo, servirá como 

termo de penhora os formulários de detalhamento: b) Intime-se o 

executado na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se 

nos termos do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil; c) Intime-se o 

exequente, para que se manifeste em cinco dias a respeito do bloqueio; d) 

Não havendo êxito no bloqueio de ativos financeiro, intime-se o exequente 

para que manifeste em cinco dias; Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021868-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELILTON APARECIDO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1021868-81.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIETH APARECIDA DA SILVA 

INVENTARIADO: ELILTON APARECIDO DA SILVA Vistos etc. Ante a 

informação do Banco Central constante do id 15822460, de que houve 

inconsistência no dia da busca realizada, determino a utilização do sistema 

BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do de cujus 

ELILTON APARECIDO DA SILVA, CPF nº 026.146.411-62, filho de Jose 

Lenoncio da Silva e Adelaide Sales dos Santos Silva. Caso haja valores, 

estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a 

estes autos, em sendo negativa oficie-se. Intime-se a inventariante, para 

dar cumprimento integral à decisão do id 14342192, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031609-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA DOS SANTOS COSTA (RÉU)

EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA (RÉU)

SULLEN OLIVEIRA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031609-48.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ENIR DE SIQUEIRA RÉU: MELISSA DOS SANTOS COSTA, 

EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA, SULLEN OLIVEIRA COSTA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para cumprir integralmente, a 

determinação constante do Id. 15784015, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, tendo em vista a necessidade de citação de todos os 

herdeiros do falecido, bem como, por se tratar de providências da parte 

autora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035320-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDA DE MOURA CALDAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035320-61.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NILCE DE OLIVEIRA REQUERIDO: CARLINDA DE MOURA 

CALDAS Vistos etc. Acolho a emenda da inicial constante, do Id. 

16542388. Concedo, por ora, os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. Trata-se de Ação de 

Abertura, Registro e Publicação de Testamento, proposta por Nilce de 

Oliveira, devidamente qualificada nos autos. Oficie-se o Cartório do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça 

a este juízo cópia do testamento deixado pela falecida Carlinda de Moura 

Caldas, CPF nº 544.368.501-53, conforme documento anexo do Id. 

16542387, encaminhe-se cópia. Após, colha-se o pronunciamento do 

digno Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1039639-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ANETE NOGUEIRA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

AVA RITA SACRAMENTO DE ARAUJO (REQUERIDO)

JEAN CARLOS SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

MARCOS RAMAO MARTINS DE ARAUJO (REQUERIDO)

AMARILIS NATANIELLE DO SACRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1039639-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EVA ANETE NOGUEIRA 

DOMINGOS REQUERIDO: MARCOS RAMAO MARTINS DE ARAUJO, JEAN 

CARLOS SILVA ARAUJO, BEATRIZ NOGUEIRA DE ARAUJO, AVA RITA 

SACRAMENTO DE ARAUJO, AMARILIS NATANIELLE DO SACRAMENTO 

Vistos etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fulcro no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a 

possibilidade de sua revogação, caso evidenciado nos autos a ausência 

de preenchimento dos pressupostos. Recebo a presente ação de 
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inventário e, dada à inexistência de litígio, a converto em arrolamento 

sumário, nomeando como inventariante Eva Anete Nogueira Domingos, 

independentemente de compromisso, em atenção ao disposto nos arts. 

659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

comum. Intime-se, para que, preste as declarações, em 20 (vinte) dias, 

atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, observando-se 

o disposto no art. 1829, do Código Civil. Em face dos elementos 

constantes dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento 

sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de 

Processo Civil, ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o 

rito do inventário ou de arrolamento comum. No mesmo prazo, deverá a 

parte autora, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados. Determino a utilização do sistema BACENJUD, 

para verificação de existência de ativos em nome do falecido. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome do de cujus MARCOS RAMÃO 

MARTINS DE ARAÚJO, CPF nº 531.813.011 -91, filho de Alvino Felicio de 

Araujo e Gabriela Martins de Brito. Os autos permanecerão em gabinete 

até que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação 

de existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este 

Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso 

haja valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face 

dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já que 

a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e 

será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Ademais, tendo 

em vista, a informação de que os pais do de cujus, são falecidos, 

INTIME-SE, o ilustre subscritor da exordial, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacione aos autos, os documentos pessoais do falecido, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029312-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736/O (ADVOGADO(A))

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANTUIL JOSE CARVALHO SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029312-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDA CARVALHO 

SILVA INVENTARIADO: WANTUIL JOSE CARVALHO SILVA Vistos etc. 

Acolho a emenda da inicial, constante do Id. 16460831. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do 

Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua 

revogação, caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, converto a 

presente ação em Arrolamento Sumário, em atenção ao disposto nos arts. 

659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

comum. Nomeio como inventariante Sandra Maria Grangeiro de Oliveira, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, observando-se 

o disposto no art. 1829, do Código Civil. No mesmo prazo, deverá a parte 

autora, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pela autora da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados. Determino a utilização do sistema BACENJUD, 

para verificação de existência de ativos em nome do falecido. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome do de cujus WANTUIL JOSÉ 

CARVALHO SILVA, CPF nº 292.984.821-91, filho de Antonio Sant’Ana da 

Silva e Maria Alina Carvalho Silva. Os autos permanecerão em gabinete 

até que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno 

que, em face dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, 

não obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já 

que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a 

cobrança, e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1040439-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (REQUERENTE)

MAURO APARECIDO GIACOMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLIVALDO GIACOMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1040439-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE CARLOS GIACOMELI, 

MAURO APARECIDO GIACOMELLI REQUERIDO: ORLIVALDO GIACOMELLI 

Vistos etc. Custas recolhidas. Recebo a presente ação de inventário e, 

dada à inexistência de litígio, a converto em arrolamento sumário, 

nomeando como inventariante José Carlos Giacomeli, independentemente 

de compromisso, em virtude do rito ora adotado. Intime-se, para que, 

preste as declarações, em 20 (vinte) dias, atribuindo valor aos bens do 

espólio e o plano de partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do 

Código Civil. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento sumário, em atenção ao disposto nos 

arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

comum. Intime-se, para que, apresente emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, declarando os títulos dos herdeiros, os bens do espólio, 

atribuindo-lhes valores e o plano de partilha, observando-se o disposto no 

art. 1829, do Código Civil. No mesmo prazo, deverá a parte autora, trazer 

aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Determino a utilização do sistema BACENJUD, para 

verificação de existência de ativos em nome do falecido ORLIVALDO 

GIACOMELLI, CPF Nº 046.674.808-66, filho de Hermelinda Rossi Giacomelli. 

Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face dos novos 

princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito tributário, não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública 

dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao 

final, para lançamento, em sendo o caso. Ademais, tendo em vista, a 

informação de que os pais do de cujus, são falecidos, INTIME-SE, o ilustre 

subscritor da exordial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione 

aos autos a certidão de óbito dos mesmos, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1021774-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA IORAS OAB - RO4152 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GESSICA GOUBETI MELOCRA OAB - RO5099 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO CASTRO HURTADO JUNIOR OAB - RO9485 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1021774-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA IORAS OAB - RO4152 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GESSICA GOUBETI MELOCRA OAB - RO5099 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO CASTRO HURTADO JUNIOR OAB - RO9485 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação do advogado da parte requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, conforme termo de audiência. Cuiabá, 05 de 

dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002518-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR AUGUSTO TAQUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA CONSUELO DE OLIVEIRA CARVALHO (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002518-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OSCAR AUGUSTO TAQUES 

DE CARVALHO REQUERIDO: ALEXANDRA CONSUELO DE OLIVEIRA 

CARVALHO Vistos, Melhor analisando os autos, verifico que a inicial 

informa que o requerente é viúvo, e estava em viagem com sua esposa, 

ora falecida, e consta da certidão de óbito que à época do falecimento ela 

era casada, entretanto, verifico que não consta a certidão de casamento 

comprovando o estado civil do requerente com a falecida. Além disso, a 

petição inicial afirma que os herdeiros concordam com o pedido, porém 

não os qualificou como autores/requerentes da ação e não instruiu o 

processo com os necessários instrumentos de procuração que lhes 

dessem poderes para fazer tal afirmação em juízo, que não pode ser 

substituída por mera declaração particular. Diante do exposto, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre da existência de interesse 

de agir para o pedido de alvará, bem como para que qualifique no polo 

ativo, os demais herdeiros da falecida, se assim estão de acordo, 

mediante juntada dos respectivos instrumentos de procuração e 

documentos pessoais, ou requerendo o que entender de direito. Sem 

prejuízo a deliberação supra, verifico que foi procedida a consulta pelo 

sistema Bacen-Jud, através do CPF do de cujus, e foi encontrado apenas 

saldo na conta do Banco do Brasil referente a conta salário, mas o 

requerente informa que também existem saldos no Banco Sicoob, bem 

como, no banco do Brasil e na Receita Federal proveniente de restituição 

de imposto de renda. Sendo assim, considerando que o sistema via 

BacenJud, não busca saldos em conta poupança, bem como em outras 

instituições e, considerando ainda, que os extratos anexados não estão 

explícitos, determino que oficie-se ao Banco do Brasil, Sicoob e Receita 

Federal, a fim de que informem extrato detalhado dos valores depositados 

em contas vinculadas e aplicações financeiras em nome da falecida. 

Expeça-se o necessário. Após, imediatamente, volva-me os autos a 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027608-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES OAB - MT2443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENY RIBEIRO SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, para juntar nos autos 

um atestado médico atualizado com CID, conforme parecer do Ministério 

Público no ID 14550621 e ID 9716215. Cuiabá, 05 de dezembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016279-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA GLEICE ALCANTARA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Defiro o requerimento formulado com id. 12899208. Decreto a 

revelia ao executado, a fim de que contra ele corram os prazos 

processuais, independentemente de intimação. Nesse sentido: "REVELIA – 

Execução – Citação pessoal – Executado que não comparece nem 

constitui procurador nos autos – Penhora "on line" – Pedido de 

levantamento do valor pelo exequente – Exigência de intimação pessoal do 

executado – Impossibilidade – Prazos que correm independentemente de 

intimação – Inteligência dos arts. 322 e 598 do Código de Processo Civil: – 

Verificando-se, no processo de execução, a revelia do executado citado 

pessoalmente, que não comparece nem constitui procurador nos autos, a 

ele aplica-se a regra do art. 322 do Código de Processo Civil, por força do 

art. 598. (TJSP. AI 21079528220158260000 SP. 13ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 15/07/2015. Relator: Nelson Jorge Júnior.) 

Processe-se o bloqueio e a transferência de valores para a Conta de 

Depósitos Judiciais, via sistema BACENJUD. Se o bloqueio for parcial: 

Promova-se pesquisa no sistema RENAJUD, gravando com a restrição de 

transferência os veículos que não possuírem restrições de outra 

natureza. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando que 

promova o bloqueio dos valores depositados nas contas do FGTS de 

titularidade do executado e efetue a transferência para a Conta de 

Depósitos Judiciais do TJMT., para garantir pagamento de pensão 

alimentícia. Promova-se consulta dos vínculos empregatícios do 

alimentante, via sistema INFOSEG. Promova-se, ainda, o necessário para 

que a dívida seja protestada. Feito isso, diga a exequente. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024897-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE ZANDONADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT0005495A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARQUES FERREIRA DUARTE ZANDONADI (RÉU)

IAGO ZANDONADI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1024897-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS ANDRE ZANDONADI 

RÉU: FLAVIA MARQUES FERREIRA DUARTE ZANDONADI, IAGO 

ZANDONADI Visto. Acolho os embargos de declaração formulados com id. 

14822522, haja vista a comprovação de que o adolescente Iago 

Zandonadi reside nesta Comarca (id. 14881737). Por isso, revogo a 

decisão proferida com id. 14714968. Emende-se a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntada da sentença em que foi estabelecida a pensão 

alimentícia, visto que foi instruída com mera decisão interlocutória. 

Outrossim, importante observar que o alimentando atingirá a maioridade 

civil em 22/12/2018, momento em que a ação perderá objeto quanto à 

guarda e a requerida não poderá representar o alimentando, porque ele já 

possuirá capacidade para os atos da vida civil. Logo, considerando que 

até o momento da citação certamente atingirá a maioridade antes da 

citação, a inicial deverá ser emendada para que apenas o alimentando 

conste como parte requerida ou, caso não haja litígio, poderão formular 

pedido consensual de exoneração. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033688-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS RIOS GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1033688-34.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO BATISTA GARCIA 

REQUERIDO: ZACARIAS RIOS GARCIA Visto. Consoante o disposto no art. 

753, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, deve ser realizada perícia por 

equipe multidisciplinar, de modo que, acolho o parecer do Ministério 

Público, e determino que seja elaborado estudo social e psicológico, pelo 

qual deverão ser indicados os atos da vida civil para os quais requerida 

necessita de curatela e o estado mental em que ela se encontra, bem 

como, as condições da requerente de assumir a função de curadora, além 

de outros que a equipe reputar relevantes. Com a perícia juntada aos 

autos, digam as partes. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1036291-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELINO SOUZA AGUILAR (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 : 

1036291-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: VALDELINO SOUZA AGUILAR 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. Considerando a alegação da parte 

autora de que a parte requerida encontra-se em endereço residencial e 

domiciliar desconhecido, proceda-se à pesquisa do paradeiro do mesmo, 

por meio do BACENJUD. Sendo encontrado o endereço, cite-se para, 

querendo, oferecer resposta à ação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, cite-o por edital. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008018-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. C. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DE CAMPOS OAB - 053.601.061-74 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYTON GRAMELICKI FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Indefiro o requerimento de designação de audiência de conciliação, 

não previsto para esta espécie de ação. Defiro o requerimento formulado 

com id. 15719594. Promova-se o necessário. Após, diga o exequente. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041919-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CRUZ RODRIGUES (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 : 

1041919-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PAOLO MONTE CRUZ 

RODRIGUES REQUERIDO: PAULO CRUZ RODRIGUES Vistos. Acolho a 

emenda constante em id. 16846978. Considerando as informações de que 

o requerido encontra-se internado na UTI, desde 24.09.2018, 

traqueostomizado, dependente de ventilação mecânica, e sem previsão de 

alta, nomeio o requerente como seu Curador provisório. Expeça-se o 

necessário. Diante do quadro clínico, deixo de determinar a sua citação e 

intimação para audiência de entrevista, e determino seja procedido estudo 

psicossocial pela equipe técnica deste juízo, para comprovação da 

situação atestada. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017044-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1017044-79.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

10.800,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 
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(69) POLO ATIVO: Nome: ELAINE ROSA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

TULIPA AMARELA, 20, (RES S TARUMÃ), NOVO MUNDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78149-478 POLO PASSIVO: Nome: EDUARDO LUIZ 

DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR, 956, 

DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-270 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO da parte autora para tomar ciência da data da 

audiência, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CUIABÁ, 5 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038484-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. O. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. G. P. (RÉU)

K. G. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1038484-68.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

18.102,84 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Alimentos, 

Exoneração, Revisão, Intimação / Notificação]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: LUIS PORTELA OLIVEIRA 

FILHO Endereço: AVENIDA PONTA PORÃ, 761, apto 1804, JARDIM MATO 

GROSSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-378 POLO PASSIVO: Nome: 

GABRIEL VICTOR GUIMARES PORTELA Endereço: RUA QUARENTA E 

TRÊS, 79, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-515 Nome: 

KESYA GUIMARÃES PORTELA Endereço: RUA QUARENTA E TRÊS, 79, 

BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-515 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tomando ciência da certidão de oficial de justiça, 

e informar novo endereço. CUIABÁ, 5 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033450-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. N. (AUTOR(A))

L. T. N. (AUTOR(A))

B. V. T. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1033450-78.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

17.172,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: LUIZ FRANCISCO NUNES Endereço: 

AVENIDA TELES PIRES, 304, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-290 Nome: LUCAS TENORIO NUNES Endereço: AVENIDA TELES 

PIRES, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-290 Nome: BRUNA 

VITORIA TENORIO NUNES Endereço: AVENIDA TELES PIRES, 304, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-290 POLO PASSIVO: Nome: 

DEJALMA TENORIO SANTOS Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO 

MÜLLER, 1314, - DE 1145/1146 A 1435/1436, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-409 INTIMANDO(A):AUTOR FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ 

Data: 21/02/2019 Hora: 15:30 DECISÃO ID N. 16322663 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 
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prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 5 de dezembro 

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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039255-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. B. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT24553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1039255-12.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: 

CLARICE TARDIM BRANDENBURGER MESQUITA BORBA Endereço: RUA 

G, MORADA DO OURO - SETOR CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-417 POLO PASSIVO: Nome: GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES 

Endereço: RUA OITO, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-352 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 

25/01/2019 Hora: 15:00 DECISÃO: ID N. 16797259. CUIABÁ, 5 de 

dezembro 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020238-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA MARQUES SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHSABA MARQUES SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020238-87.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 16342172, bem como tendo em vista inclusive que se 

trata de única herdeira, defiro o pedido de fls. 16342172- Pág. 3, item 1, no 

que diz respeito ao documento de CRLV, conforme pretendido, em relação 

ao “veículo Volkswagen UP, ano 2015/2016, placa: QBT -1140, chassi: 

9BWAG4123GT520392, RENAVAM: 01070625776”, mediante a 

comprovação dos pagamentos que ainda forem devidos. No mais, para 

que possa haver a análise quanto ao julgamento, necessário que seja 

cumprido na íntegra, pela inventariante, o determinado no Id 16268937, 

mormente no que diz respeito à indicação/mensuração do valor dos 

bens/patrimônio inventariados nestes autos. Após, voltem os autos 

conclusos. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se e 

cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034281-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B 

(ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA BISPO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1034281-63.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Trata-se de Cumprimento de 

Sentença, formulado por Flávio Henrique Silva Pozzobon em face de Helia 

Bispo Garcia, Id 10630825, objetivando o recebimento de honorários 

advocatícios. Ocorre que, antes da cientificação da parte executada, o 

exequente manifestou no Id 16168516, pela desistência do presente 

cumprimento de sentença. É a síntese. Decido. Considerando que 

conforme relatado, houve a desistência por parte do exequente, impõe-se, 

portanto, a extinção do feito, conforme pretendido, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação”. Pelo exposto homologo a desistência e 

com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, e, julgo 
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extinto o presente pedido. Custas, que houver, nos termos da lei. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos com as cautelas 

de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026637-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. S. R. (REQUERENTE)

C. R. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Informo que a partir desta data esta servidora não responde mais como 

gestora do setor psicossocial, sendo assim, solicito que os processos a 

serem encaminhados para a divisão psicossocial, não sejam mais 

encaminhados para o "jus postulandi" - Alessandra Viana de Sousa 

Calestini

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038142-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. N. D. S. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038142-57.2017.8.11.0041 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 

15620823 - "(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente Ação de Alimentos com Pedido de 

Provisórios ajuizada por Karine Victoria Borges Mendes, representada por 

sua genitora Juliana Borges Guralh, em desfavor de Victor Hugo Niccoli da 

Silva Mendes, para condenar o requerido ao pagamento de valor 

equivalente a 20% dos seus rendimentos (deduzidos apenas os 

descontos obrigatórios), a título de alimentos definitivos em favor da 

menor, e, em decorrência, confirmo a liminar concedida, devendo o valor 

ser descontado em folha de pagamento e colocado a disposição da 

genitora dos menores todo o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito 

na conta da representante da requerente. Por conseguinte, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito. Oficie-se ao empregador do 

demandado, para que continue efetuando o desconto na forma outrora 

determinada. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem assim aos honorários advocatícios, todavia, suspensa a 

exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida[1]. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe." Cuiabá/MT, 5 

de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033626-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. S. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT0006469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. L. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033626-91.2017.8.11.0041 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 

15633828 - "(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente Ação de Alimentos Provisionais ajuizada por 

JADY FREITAS DO AMARAL, representada por sua genitora Regina Celia 

Sales de Freitas, em desfavor de CARLOS EDUARDO LEQUE DO AMARAL 

para condenar o requerido ao pagamento do valor correspondente a 

41,92% do salário mínimo vigente, ora equivalente a R$400,00 

(quatrocentos reais) a título de alimentos definitivos em favor da menor, a 

ser descontado em folha de pagamento do demandado, devendo o importe 

ser colocado a disposição todo o dia 10 (dez) de cada mês, mediante 

depósito na conta da representante da requerente. Por conseguinte, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Oficie-se ao empregador 

do demandado, para que efetue o desconto diretamente em folha de 

pagamento. Ciência ao Ministério Público. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem assim aos 

honorários advocatícios, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência 

da gratuidade concedida[1]. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe." 

Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026323-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. O. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026323-26.2017.8.11.0041 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 

15667368 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na 

presente Ação Revisional de Pensão Alimentícia c/c Fixação de Alimentos 

Provisórios proposta por Isabela Vitória Franciscone de Oliveira e Miguel 

Franciscone de Oliveira, ambos representados por Iara Monteiro 

Franciscone, em face de Sizano Attir de Oliveira Barbosa, para condenar 

o requerido ao pagamento do valor correspondente a 10% do seu 

rendimento líquido (valor bruto, efetuados os descontos legais – IR e 

contribuição previdenciária) em favor de MIGUEL FRANCISCONE DE 

OLIVEIRA, devendo o valor ser descontado em folha de pagamento e 

transferido para a conta da representante do requerente na mesma data 

do pagamento dovencimento e, por conseguinte, confirmo a liminar outrora 

concedida, tornando definitivos os alimentos provisórios fixados. Em 

decorrência, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 

Oficie-se ao órgão empregador do demandado, para que continue 

efetuando o desconto diretamente em folha de pagamento em favor de 

Miguel. Custas e despesas pro rata, diante da sucumbência recíproca das 

partes, nos termos do artigo 86, caput, do CPC/2015, ficando os 

honorários sucumbenciais fixados da seguinte forma: aos autores no 

percentual de 10% do valor revisional pretendido, considerando 12 

parcelas e o requerido[1] o percentual de 10% do valor da condenação 

(sobre a soma de 12 (doze) parcelas de pensão alimentícia fixada). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 
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certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 5 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007042-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FONSECA BORGES OAB - MT24231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. A. M. J. (REQUERIDO)

A. D. S. E. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007042-50.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16408753 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que foi 

oportunizado ao autor para que comprovasse os pressupostos 

necessários à concessão da justiça gratuita, o mesmo deixou transcorrer 

in albis o prazo assinalado para manifestação, conforme evola-se da 

certidão de ID. 15685840. Em decorrência, considerando a inexistência de 

elementos autorizadores dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

haja vista que não foi encartado nenhum documento que denotem a 

condição de hipossuficiência do autor, razão pela qual indefiro o benefício 

da assistência judiciária pretendida. Desta feita, intime-se o autore, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil, com consequente extinção 

do processo (art. 485, I, do CPC). Após, com o decurso do alusivo prazo, 

conclusos para deliberação. Intime-se e cumpra-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029318-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. P. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO OAB - MT21143/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. H. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029318-75.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16787238, para que 

traga aos autos a procuração e cópia do documento de identificação da 

parte, bem como para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 28/02/2019, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público, CIENTIFICANDO-A de que a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do CPC), 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, 5 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029427-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARUANA DE MORAES CATARINO (AUTOR(A))

ZELIA GONCALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO CONTENCIOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029427-26.2017.8.11.0041 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 

1685182 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que, a princípio, 

trata-se de demanda consensual de Reconhecimento de União Estável 

post mortem da Sra. Zélia Gonçalves de Freitas e do Sr. Aurino Catarino 

(falecido). Os filhos do de cujus estão acordes com a pretensão da 

autora. Todavia, não assinaram conjuntamente a peça de acordo, como 

também, posteriormente, foi alterado o período convivencial, através de 

peça aleatória nos autos. Desta feita, faculto seja encartado ao processo 

documento apto à homologação judicial, com a descrição correta do 

período de convivência, qualificação dos herdeiros e, sobretudo, a 

assinatura de todos os interessados, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos para homologação. Às providências." Cuiabá/MT, 5 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037120-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. A. P. (AUTOR(A))

A. N. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. A. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037120-27.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16636320 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

NCPC, HOMOLOGO, por sentença, os termos do acordo de exoneração de 

alimentos, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos, em 

que desoneram o requerente da obrigação alimentar outrora assumida. Por 

conseguinte, expeça-se ofício para o Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS, para que proceda ao último desconto da pensão alimentícia no mês 

de Dezembro/2018, devendo ser cessado em janeiro do ano de 2019. 

Custas recolhidas no ID 16426045. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências." Cuiabá/MT, 5 

de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025610-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SOARES VIANA OAB - 972.533.081-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025610-17.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 
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1683974 - "VISTOS, ETC. Intime-se o executado para pagar o débito 

informado na petição de ID. 16186171, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de ser decretada a sua prisão. Com o decurso do alusivo prazo, 

manifeste-se o Ministério Público e, na sequência, conclusos para 

deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017958-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. D. S. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1017958-80.2017.8.11.0041 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 

16726719 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que a requerente, 

por ocasião da impugnação, ID.10810844, alega a existência de união 

estável com o demandado previamente ao casamento, a fim de fazer jus a 

meação do ágio do imóvel adquirido anteriormente às núpcias. Todavia, tal 

fato não foi ventilado na peça de ingresso, o que impossibilita a análise por 

esta magistrada a menos que seja formalizado o aditamento da inicial, com 

a necessária concordância do demandado, em observância ao disposto 

no art.329, inciso II, do CPC/2015. De acordo com o dispositivo 

mencionado, o pedido e a causa de pedir poderão ser alterados pelo autor 

até o saneamento do processo, desde que com isso concorde o réu. (...) 

Desta feita, intime-se a requerente e, acaso formalize o aditamento do 

pedido, manifeste-se o demandado. Na sequência, conclusos para 

deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001224-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY OLINTO DE SOUSA OAB - 049.594.511-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. C. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1001224-20.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Alimentos] 

EXEQUENTE: S. G. S. S., representada por NATHANY OLINTO DE SOUSA 

EXECUTADO: VOLNEY SANTOS COSTA JUNIOR CITANDO: VOLNEY 

SANTOS COSTA JUNIOR FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA, acima qualificada, de conformidade com o despacho 

ao final transcrito e com a petição inicial, cuja cópia segue anexa, para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no 

valor acima indicado, mais as parcelas que se vencerem até a data do 

efetivo pagamento (art. 528, §7º, do CPC), comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 528 do CPC), sob pena de ser protestado o 

título executivo judicial, no que tange ao débito exequendo, e decretada a 

sua prisão. No caso de pronto pagamento, os honorários advocatícios que 

foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, por 

analogia ao disposto no art. 827, do CPC, serão reduzidos à metade. 

VALOR DOS ALIMENTOS EM ATRASO: R$ 982,95 (novecentos e oitenta e 

dois reais e noventa e cinco centavos), referentes aos meses de 

NOVEMBRO/2017 a JANEIRO/2018, mais as prestações que se vencerem 

até a data do efetivo pagamento. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. 

Inicialmente, tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em 

segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que 

o presente feito seja processado em segredo de justiça. No mais, defiro a 

pretensão externada pela parte exequente no ID retro e, por conseguinte, 

determino que se proceda com a intimação do executado por edital. 

Decorrendo o prazo assinalado e não sendo pago o débito alimentar e, 

tampouco apresentado justificativa, e não sendo constituído advogado 

para promover a sua defesa, desde já, nomeio como curador especial do 

executado, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, a 

Defensoria Pública, na pessoa da i. Defensora da parte adversa, que 

deverá ter vista dos autos para ciência da nomeação, bem assim para 

requerer o que entender de direito. Por fim, determino a parte exequente 

que atualize nos autos o seu endereço. Às providências. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, 

Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018 Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034148-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA TORRES (REQUERENTE)

VICTORIA RAMONA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMONA JANE TORRES GONCALVES MEIRELES OAB - 873.978.701-04 

(REPRESENTANTE)

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIMIANO TORRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034148-84.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a Inventariante a fim de cumprir as demais determinações 

constantes da decisão de ID 16663148, no prazo ali assinalado. 

Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006125-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALBRO MONGE ALCANTARA DA SILVA OAB - MT20513/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

16845010, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013139-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. V. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4813/O (ADVOGADO(A))

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013139-03.2017.8.11.0041 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 

16787093 - "VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, vislumbro que, intimado 

para pagar voluntariamente o débito executado nestes autos, o requerido 

permaneceu inerte, ID. 15903519, motivo pelo qual, deverá incidir a multa e 

os honorários previstos no art. §1º 523, do CPC. Desta feita, intime-se a 
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parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar planilha de 

débito atualizada, nos termos do art. 524 do CPC. Com o aporte do cálculo 

nos autos, conclusos para deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 5 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011705-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. H. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011705-42.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16765921 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que foi 

oportunizado ao autor para que comprovasse os pressupostos 

necessários à concessão da justiça gratuita, o mesmo deixou transcorrer 

in albis o prazo assinalado para manifestação, conforme evola-se da 

certidão de ID. 15806984. Em decorrência, considerando a inexistência de 

elementos autorizadores dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

haja vista que não foi encartado nenhum documento que denotem a 

condição de hipossuficiência do autor, razão pela qual indefiro o benefício 

da assistência judiciária pretendida. Desta feita, intime-se o autor, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil, com consequente extinção 

do processo (art. 485, I, do CPC). Após, com o decurso do alusivo prazo, 

conclusos para deliberação. Intime-se e cumpra-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039560-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. F. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. V. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039560-93.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16797843 - "VISTOS, ETC. Verifico que os interessados acostaram aos 

autos os comprovantes de pagamento das guias de distribuição 

processual, consoante ID. 16691039. Prosseguindo, vislumbro que embora 

tenha sido pleiteada a inclusão de Harianne no polo ativo da demanda, 

inexiste nos autos procuração da mesma outorgando poderes aos n. 

advogados para representá-la judicialmente. De outro viés, constato, 

ainda, que postulam na inicial a homologação do acordo supostamente 

entabulado entre os requerentes, todavia, não há qualquer termo de 

acordo entranhado aos autos para fins de homologação. Desta feita, 

concedo o prazo de quinze (quinze) dias, para que sejam retificadas as 

situações apontados, sob pena de indeferimento da inicial e consequente 

extinção do processo. Às providências." Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021157-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - 021.784.551-74 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021157-47.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16851094 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na presente AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS c/c ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

proposta por J.C.P. e V.C.P., ambos representados por JULIANA 

CUSTÓDIO DE SOUZA, em face de FRANCISCO CONRADO FERREIRA 

PENÇO, assim como JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção. Em 

decorrência, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 

Custas e despesas pro rata, diante da sucumbência recíproca das partes, 

nos termos do artigo 86, caput, do CPC/2015, assim como os honorários 

sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% do valor revisional 

pretendido. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Por fim, deixo de condenar o demandado às penas 

da litigância de má-fé, pleiteado pelos autores, eis que não demonstrado 

sua ocorrência. Isso, pois a suposta “alteração da verdade dos fatos”, 

arguida nos memoriais finais pelos requerentes, em decorrência de o 

demandado ter aduzido que “a genitora das crianças não possui 

competência para gerir suas próprias finanças e que tentou esconder dos 

requeridos o não pagamento da escola” é apenas uma análise do 

demandado em relação a maneira como a genitora dos menores administra 

a pensão, não possuindo relação com a intenção da norma em punir o 

litigante que altere a verdade dos fatos, ou seja, minta em juízo. Neste 

sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade aduzem: II:8. Alterar 

a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato 

existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A L 6771/80 

retirou o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do CPC/1973 18, 

de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar 

a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa 

ou o erro inescusável. (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo 

CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 

414-415). Desta feita, por não vislumbrar a correspondência entre a 

atuação do requerido e a vontade expressa na norma (artigo 80, I, do 

CPC/2015), indefiro o pedido de condenação pretendida. Ciência ao 

Ministério Público." Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036375-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. R. D. O. E. S. (EXEQUENTE)

E. R. D. O. E. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDO DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

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. 

1036375-81.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença de Prestação Alimentícia ajuizada por Maria Julia Ramos de 

Oliveira Silva e Enzo Ramos de Oliveira Silva representados por sua 

genitora Mariana Ferreira Ramos em face de Eldo de Oliveira e Silva, todos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que, no decorrer 
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do processo, as partes entabularam acordo, visando o parcelamento do 

débito exequendo, bem como postularam a suspensão do feito até o 

integral cumprimento do acordo, ID. 12448517. Concitado a manifestar-se, 

o parquet não se opôs à homologação do acordo, ID. 12607127. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, visando 

resolver a contenda. O acordo firmado constitui título executivo 

extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, IV, do novo Código de Processo 

Civil, necessitando, porém, de homologação para operar como título 

executivo judicial (art. 515, III, do NCPC). Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado pelas partes, e 

determino o arquivamento do presente feito. Por conseguinte, expeça-se 

ofício para empregador do Sr. Eldo de Oliveira, qual seja, “Sou Eu 

Tecnologia da Informação” para que se proceda com o desconto da 

pensão alimentícia em folha de pagamento. Ciência ao Ministério Público. 

Custas e despesas pelo executado, todavia, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade, que ora concedo ao executado. Havendo 

inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, as exequentes 

poderão requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução 

nestes mesmos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em 

seguida arquivando-se o processo. Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036667-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES TADEU DE ARAUJO RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYK ROBERTH AMANCIO RAMALHO OAB - MT17178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA AMANCIO RAMALHO (RÉU)

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. 

1036667-32.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que os 

interessados pretendem a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhes o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos com Pedido Liminar ajuizada por Marcondes Tadeu de Araújo 

Ramalho e Maria Luiza Amancio Ramalho, ambos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifica-se que as partes ingressaram com ação 

de exoneração de alimentos, visando desonerar o Sr. Marcondes da 

obrigação alimentar em favor da Sra. Maria Luiza, haja vista que o casal 

restabeleceu a convivência. Ressai dos autos, a procuração encartada ao 

ID 16115906, outorgando, por ambos, poderes para o mesmo advogado e 

a Declaração e Atestado de Convivência e da Constância do Casamento 

de ID 16115911. É o Relatório. Decido. Analisando a peça de ingresso, 

constato que, a princípio, trata-se de demanda ajuizada consensualmente, 

de maneira que perfeitamente aplicável ao caso as disposições insertas 

no artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, que assim 

dispõe, litteris: 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 

NCPC, HOMOLOGO, por sentença, os termos do acordo, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos, em que desoneram o 

Marcondes Tadeu de Araújo Ramalho da obrigação alimentar outrora 

assumida em favor de Maria Luiza Amancio Ramalho. Por conseguinte, 

expeça-se ofício ao órgão empregador do primeiro requerente, para que 

cesse o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento. Custas e 

despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da 

gratuidade concedida as partes. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

dos presentes autos, com as devidas anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 05 de 

dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019396-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BERALDO TOCANTINS DA CRUZ (AUTOR(A))

CRISTIANO BIANCHINI (AUTOR(A))

PABLO RODRIGO POLITA (AUTOR(A))

FABIANA MENDONCA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 16209100). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pelo autor no id. 16209100, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais pelo desistente. 

Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001129-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Benedito Araújo Santos (REQUERENTE)

BENEDITO ARAUJO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:"Deste modo, anteriormente ao saneamento 

do feito, determino que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste 

aos autos as informações requeridas no item 6, do petitório de id. 

14169331. No mais, indefiro os pedidos indicados nos itens 7 e 8, da 

petição supramencionada, vez que não restou demonstrado o 

esgotamento das vias extrajudiciais, de modo a evidenciar a necessidade 

excepcional da intervenção do Poder Judiciário. Transcorrido o prazo, 

conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035842-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para tomar CIÊNCIA da certidão de Id 16881781, com as informações 

relativas ao parcelamento das custas judiciais. Deverá ainda, seguir as 

determinações do MM. Juiz, do despacho ID 16779788. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037954-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(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: 

"Vistos etc. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000394-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WHALKY DAMASCENO CARVALHO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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: "Deste modo, INDEFIRO o pedido de 

concessão de tutela de urgência. Para tanto, NOMEIO como perito médico 

o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado no seu 

consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício work 

tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. DESIGNO 

para o dia 20/12/2018 às 12:40 horas a realização da perícia nas 

dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041986-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ANDRETTY (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA 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, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo VOLKSWAGEM, 

placa OBS 9624 CÓDIGO RENAVAN 00555034763, de propriedade do 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006374-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR JUSTINO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES DE SOUZA OAB - MT0015490A-O (ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (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. Indefiro o pleito requerido no 

petitório retro, à medida que a demanda foi julgada improcedente, sendo 

confirmada pela superior instância, por oportunidade do reexame 

necessário. Deste modo, arquive-se o presente feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: "Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os autos ao 

juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021689-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (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: "Destarte, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autor no id. 

14668354, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040044-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

coordenador de gestão de pessoas da SEFAZ (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Considerando a aparente incompatibilidade 

entre os elementos da ação na forma apresentada na peça de ingresso, 

mormente a utilização da ação mandamental como ação de cobrança, 

determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da 

controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041975-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PATRICIA DE OLIVEIRA BATISTA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO DOS SANTOS CRUZ OAB - MT16161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Diretor de Recursos Humanos (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. Faculto a impetrante emendar a 

inicial, juntando aos autos o ato coator ora invectivado, na sua 

integralidade, bem como cópia do requerimento administrativo intentado por 

esta frente ao Estado de MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042103-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360/B (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. Faculto ao autor emendar a inicial, 

adequando o seu pedido à jurisdição estadual, posto que não ocorreu a 

exclusão da UNIÃO, do polo passivo da demanda, mormente tenha 

ocorrido o declínio da competência. No mesmo prazo, em sendo do seu 

interesse o prosseguimento da demanda na esfera estadual, deve sanar a 

falha apontada na certidão do departamento de distribuição, recolhendo as 

custas e despesas processuais. De imediato, faculto-lhe o pagamento em 

até 6 (seis) parcelas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023188-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - DF50318 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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: 1017458-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ SILVA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 
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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: 1025682-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIEL LOPES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010903-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIMAR GUMS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

4 BIO MEDICAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIO WEINSCHENKER OAB - SP151684 (ADVOGADO(A))

 

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: Em vistas dos argumentos explanados, 

ACOLHO a sugestão posta pelo Município de Cuiabá, para DETERMINAR a 

intimação do filho do requerente Sr. Jacimar Gums para promover a 

entrega do medicamento (VEMURAFENIDE) junto à Central de 

Armazenamento de Medicamento do Estado de Mato Grosso, 

comprovando nos autos tal medida. Ouça-se novamente o parquet. Após, 

concluso. Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013115-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY FELIZARDA FRANCO (AUTOR(A))

NILZA LIAMAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

FRANCISCO SANTINO DA SILVA (AUTOR(A))

REJANE FLORENTINO (AUTOR(A))

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029687-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031300-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DELGADO SAMPAIO ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028905-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CASTILHO DOS SANTOS OAB - MS15482 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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, INDEFIRO o pedido de tutela de 

evidência. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. 

Do mesmo modo, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, nos 

moldes do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil. Citem-se os 

Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041140-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA OAB - DF15836 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (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 jardim Petropolis, 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: 

Finalizando, tenho que a apreensão ora objurgada, encontra guarida tanto 

na Lei Complementar Estadual, quanto no próprio Código Brasileiro de 

Trânsito, no seu artigo 262, “verbis”: Art. 262 O veículo apreendido em 

decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele 

permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade 

apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta 

dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN. (Revogado pela 

Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) § 1º No caso de infração em que seja 
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aplicável a penalidade de apreensão do veículo, o agente de trânsito 

deverá, desde logo, adotar a medida administrativa de recolhimento do 

Certificado de Licenciamento Anual. (Revogado pela Lei nº 13 281, de 

2016) (Vigência) § 2º A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá 

mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com 

remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação 

específica. (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) § 3º A 

retirada dos veículos apreendidos é condicionada, ainda, ao reparo de 

qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em 

perfeito estado de funcionamento. (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) 

(Vigência) § 4º Se o reparo referido no parágrafo anterior demandar 

providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade 

responsável pela apreensão liberará o veículo para reparo, mediante 

autorização, assinando prazo para a sua reapresentação e vistoria. 

(Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) Neste norte, INDEFIRO 

A LIMINAR VINDICADA. Notifique-se, intimando-se a pessoa jurídica.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017133-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BOTTEGA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017133-73.2016.8.11.0041 AUTOR(A): WILLIAM BOTTEGA ALVES RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos e etc, Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pelo Município de Cuiabá em face da sentença 

proferida de Id 4804670, sob alegação da existência de omissão. 

Argumenta a Embargante, que este douto juízo reconheceu a prescrição 

quinquenal do fundo de direito e julgou extinto o processo com resolução 

do mérito, revogando o despacho de Id 4682054, que havia deferido a 

concessão da gratuidade da justiça, contudo, deixou de apreciar a 

impugnação à concessão da gratuidade da justiça, bem como deixou de 

condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios. A 

Embargante ainda salientou que ao contrário do que foi alegado pela 

Embargada, a contestação foi juntada (Ids 4717865, 4717878 e 4717879), 

destacando que os cadeados que atestam a assinatura e juntada dos 

documentos encontram-se fechados e datados de 31/01/2017, motivo pelo 

qual postulou pelo acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a 

omissão apontada, revogando-se o benefício da gratuidade da justiça e 

condenando-se a Embargada em custas e honorários advocatícios. 

Intimada a se manifestar, a Embargada sustentou que não há que se falar 

em omissão porque não houve a alegada impugnação à concessão da 

gratuidade da justiça, uma vez que ausente a peça contestatória, 

asseverando que a Municipalidade assinou devidamente a peça para 

juntada da Contestação, mas deixou de juntar a peça contestatória, de 

modo que o documento é inexistente nos autos, pugnando, assim, pela 

rejeição dos embargos declaratórios ou, caso conhecidos, pelo 

desprovimento. No dispositivo da sentença o trecho questionado se deu 

nos seguintes termos: “POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos 

consta, revogo o despacho referente ao Id 4682054 e RECONHEÇO 

LIMINARMENTE a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE 

DIREITO, nos moldes do art. 332, inciso II e § 1º do Código de Processo 

Civil, JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, II, do mesmo diploma legal. Custas pela parte autora. 

Sem honorários. Defiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, 

suspendo exigibilidade da obrigação, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.” 

É o necessário relato. DECIDO. Por tempestivo e próprio, recebo os 

presentes embargos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, os embargos de declaração reservam-se para o fim de desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais. De fato, constata-se a 

existência de omissão quanto à apreciação dos pedidos para revogação 

do benefício da gratuidade da justiça da condenação do Embargado em 

custas e honorários advocatícios, ambos formulados por ocasião da 

contestação (Id 4717865). Nesse ponto, argumentou o Embargante, 

quando de sua contestação, que o Embargado recebe mensalmente o 

montante de R$ 13.677,76, o que se confirma por meio do holerite juntado 

pelo próprio Embargado e, por esse motivo não haveria a insuficiência 

requerida para enquadramento no art. 98 do CPC. Ademais, além dos 

elementos que demonstram a ausência de insuficiência do Embargado, 

nota-se que o baixo valor atribuído à causa resultaria em custas judiciais 

igualmente baixas. Quanto à alegação do Embargado, de que não houve a 

alegada impugnação à concessão da gratuidade da justiça, uma vez que 

ausente a peça contestatória, constata-se que não merece guarida, já que 

a contestação e seus documentos estão devidamente juntados aos autos 

(Id 4717865, 4717878 e 4717879). Dessa forma, revogo o benefício da 

gratuidade da justiça, determinando ao Autor, ora Embargado, que recolha 

as custas judiciais que deixou de pagar, nos termos do parágrafo único do 

art. 100, do CPC e condeno o Autor, ora Embargado, ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa observados os critérios do art. 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil. ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de 

declaração para acolhê-los na forma acima exposta, de modo que, excluo 

o trecho objurgado pelo embargante, para fazer valer somente o trecho 

supramencionado. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá, 5 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042130-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RIBAS DE OLIVEIRA AZEREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

; Sr. GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: 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, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar às autoridades coatoras que procedam com a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1137796-6 (ID nº 16828801), até decisão 

final a ser proferida neste writ. Notifiquem-se as autoridades coatoras, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, 

na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial 

plantonista, servindo o presente como mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041127-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA MOCHON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOMAR REZZIERI OAB - MT0010601A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038687-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVIDADE VIEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR GOMES VIEIRA OAB - 537.675.001-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041087-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

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, consoante fundamentação 

supra, e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, 

INDEFIRO a liminar vindicada. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, cls. para sentença. Intime-se.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016643-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MADDARENA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR TOANI JUNIOR OAB - SP240548 (ADVOGADO(A))

MARIO RAFAEL SPADOTTI SOARES OAB - SP413264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016643-80.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA MADDARENA 

MATOS RÉU: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos etc. 1. Tendo em 

visto a juntada dos documentos de id nº 16145374 e 16145377, 

demonstrado está que a CDA nº 2017193590, se refere a cobrança de 

IPVA do veículo objeto da lide, a qual foi conforme decisão de id nº 

15690498, adquirido por meio de fraude por terceiros. 2. Assim sendo, 

estendo o efeitos da mencionada decisão para sustar os efeitos do 

protesto da CDA nº 2017193590, de protocolo nº 00000/2140, no valor de 

R$10.910,50 (dez mil e novecentos e dez reais e cinquenta centavos), do 

Serviço Notarial Novo São Joaquim-MT, até ulterior deliberação. 3. 

Oficie-se. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016643-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MADDARENA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR TOANI JUNIOR OAB - SP240548 (ADVOGADO(A))

MARIO RAFAEL SPADOTTI SOARES OAB - SP413264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016643-80.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA MADDARENA 

MATOS RÉU: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos etc. 1. Tendo em 

visto a juntada dos documentos de id nº 16145374 e 16145377, 

demonstrado está que a CDA nº 2017193590, se refere a cobrança de 

IPVA do veículo objeto da lide, a qual foi conforme decisão de id nº 

15690498, adquirido por meio de fraude por terceiros. 2. Assim sendo, 

estendo o efeitos da mencionada decisão para sustar os efeitos do 

protesto da CDA nº 2017193590, de protocolo nº 00000/2140, no valor de 

R$10.910,50 (dez mil e novecentos e dez reais e cinquenta centavos), do 

Serviço Notarial Novo São Joaquim-MT, até ulterior deliberação. 3. 

Oficie-se. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 21 de novembro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

N. DO PROCESSO: 1157-50.2010.811.0042

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(RÉ,S): José Adair Pereira de Oliveira, Cpf: 00389361194, Rg: 

1533740-5 SSP MT Filiação: Manoel Pereira de Oliveira e Anita Rodrigues 

dos Santos, data de nascimento: 16/02/1980, brasileiro, natural de 

Reserva do cabaçal-MT.

ADVOGADO(S): JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - UNIJURIS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S) acima qualificado(a,s), para que 

compareça(m) perante este Juízo, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado, no dia 12 de FEVEREIRO de 2019, às 13h30m, a fim de 

ser submetido a Julgamento, nos autos do processo supra mencionado, 

na conformidade do despacho abaixo transcrito ou cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s).

 DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc. Designo o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 13h30min, para a sessão de julgamento, pelo Tribunal Popular do 

Júri. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário..."

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

N. DO PROCESSO: 11850-30.2009.811.0042

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(RÉ,S): Silas Caetano de Farias, Cpf: 02783800187, Rg: 0466032-3 

SSP MT Filiação: José Joaquim de Farias e Firmina Caetana de Jesus, data 

de nascimento: 02/12/1940, brasileiro(a), natural de Itumbiara-MT.

ADVOGADO(S): JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S) acima qualificado(a,s), para que 

compareça(m) perante este Juízo, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado, no dia 13 de FEVEREIRO de 2019, às 13h30m, a fim de 

ser submetido a Julgamento, nos autos do processo supra mencionado, 

na conformidade do despacho abaixo transcrito ou cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s).

 DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc. Designo o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 13h30min, para a sessão de julgamento, pelo Tribunal Popular do 

Júri. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário..."

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1036271-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. F. D. S. (REQUERENTE)

M. E. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763/O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO 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: 1036271-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA 

ELISA DOS SANTOS SOUZA, JESSIKA FAGUNDES DE SOUZA, POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: FABRICIO 

MORAIS VASCONCELOS Vistos. Compulsando os autos, verifico que 

realizada Audiência de Conciliação, em 27/11/2018, as requerentes se 

manifestaram pela manutenção das medidas protetivas, oportunidade em 

que a vítima Jéssika se manifestou pela retratação da representação 

criminal anteriormente ofertada (id. 16711856). Entretanto, DEIXO DE 

DESIGNAR Audiência Preliminar, para os fins do art. 16 da Lei nº 

11.340/06, nos presentes autos, em razão de se tratar de ato privativo do 

Inquérito Policial, sobretudo ao se considerar que o presente feito tramita 

de forma eletrônica. Desta forma, aguarde-se a conclusão do respectivo 

Caderno Informativo. Outrossim, considerando que o requerido apresentou 

Resposta Escrita (id. 16288828), dê-se vista à Defensoria Pública Cível, 

para apresentação de Impugnação, no prazo legal. No mais, defiro o 

pedido de habilitação de id. 16789852. Procedam-se as anotações 

necessárias. Com o transcurso do prazo supra, certifique-se, colha-se o 

aparecer ministerial e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de dezembro de 

2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1039567-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739/O (ADVOGADO(A))

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 

DECISÃO Processo: 1039567-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RUTE 

MOURA DE SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: RUBIMAR BARRETO SILVEIRA Processo nº 

1039567-85.2018.811.0041. Vistos. Trata-se de PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO da decisão concessiva de medidas protetivas – id. 

16514663, formalizado pela requerente, por meio da Defensoria Pública 

Cível, a fim de que seja determinado o afastamento do requerido do lar 

(Rua das Perolas, nº 184 - Cond. Bosque da Saúde, Apart. Nº 1202, Bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT), com a posterior recondução da requerente 

e o filho menor ao respectivo imóvel (pedido de id. 16797551). Da detida 

análise dos autos, verifico que o MM. Juiz que despachou o processo em 

substituição legal entendeu por bem indeferir o pedido de afastamento do 

requerido do lar e posterior recondução da requerente, em razão das 

partes já se encontrarem residindo em endereços distintos. Com efeito, de 

fato, infere-se do presente feito que a própria requerente declarou 

perante a Autoridade Policial quando da formalização do Pedido de 

Providências Protetivas que estaria residindo na Rua 4, nº 32, Quadra 07, 

Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT, ou seja, em endereço diverso do 

requerido. Nessa ordem de ideias, em que pese a existência de medida 

protetiva expressa no bojo de providências da Lei nº 11.340/06 no sentido 

de afastar o suposto agressor do lar, entendo que, em sede de 

providência imediata e cautelar, tal pedido não comporta reconsideração, 

sobretudo ao se considerar que a requerente não se encontra 

desamparada, notadamente diante da aparente propriedade da requerente 

do imóvel sito na Rua 04, nº 32, Quadra 07, Bairro Jardim Vitória - 

Cuiabá/MT, o qual ela estaria atualmente residindo, uma vez que o 

requerido aportou aos autos matrícula imobiliária nesse sentido 

(documento de id. 16644506 – anexo IV). Importante salientar, que o fato 

da requerente ter se afastado do imóvel que alega também lhe ser de 

direito, por si só, não lhe prejudica em eventual partilha de bens, caso 

reste comprovado seu direito sob o respectivo imóvel. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de AFASTAMENTO DO REQUERIDO DO LAR e 

RECONDUNÇÃO DA REQUERNETE AO RESPECTIVO IMÓVEL. Por outro 

lado, considerando que restou comprovadamente atribuída a paternidade 

do requerido ao filho menor P. L. B. M. S. (documento de id. 16797554), 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de id. 16797547 e FIXO PRESTAÇÃO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que arbitro na quantia de R$ 477,00 

(quatrocentos setenta e sete reais), equivalente a meio salário mínimo, que 

para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Esclareço, por oportuno, que os 

aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados 

liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte 

interessada interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim 

entendido como de no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto 

procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação 

dos alimentos provisórios arbitrados. Outrossim, esclareço que aos 

demais pedidos, inclusive os formalizados pelo requerido e sua assistente, 

em sede de Contestação, serão analisados após oportunizar à requerente 
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a apresentação de Impugnação à Contestação, no prazo legal. Assim, 

considerando que a requerente é assistida pela Defensoria Pública Cível, 

DÊ-SE VISTA À DEFENSORIA PÚBLICA CÍVEL para apresentação de 

Impugnação às Contestações apresentadas (id. 16644506 e id. 

16807680), no prazo legal. Com o transcurso do prazo, certifique-se e 

colha-se o parecer ministerial. Após, conclusos. INTIMEM-SE o requerido e 

a assistente Leonice, por meio de seus patronos – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá, 04 de dezembro 

de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112665 Nr: 4142-45.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C AFASTAM 

ENTO C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. A. G., M. A. da S.

CITANDO(A): JODENIL ANCHIETA GOMES e MANOEL APARECIDO DA 

SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. V. da C. S., M. V. da S. C., vem á presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C AFASTAM ENTO C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

dos infantes M. V. da C. S., M. V. da S. C., e em desfavor dos genitores J. 

A. G., M. A. da S.. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º 

(Incluído pela Lei 13.509/17) do ECA, entendo esgotados os meios para 

citação pessoal dos Requeridos, sendo adequada a citação por edital, 

com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112280 Nr: 3844-53.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: S. C. O. E.

CITANDO(A): SAMILA CRISTIAN OLIVEIRA ESTAQUES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/09/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: H. E. S., H. E. S., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor dos infantes H. E. S., H. E. S., e em desfavor da 

genitora Samila Cristian Oliveira Estaques. DESPACHO: "... em cumprimento 

ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação 

pessoal da Requerida, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 

20(vinte) dias (artigo 257, 3.º do NCPC), para que no prazo de 10(dez) 

dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112410 Nr: 3952-82.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE ALVARÁ DE SUPRIMENTO MATERNO PARA 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA INCIDENTAL

PARTE AUTORA: A. K. O.

PARTE RÉ: A. O. O.

CITANDO(A): ABIR OMAIS OMAIS

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/09/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: L. A., vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE ALVARÁ DE SUPRIMENTO MATERNO PARA AUTORIZAÇÃO DE 

VIAGEM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

INCIDENTAL, a favor da infante L. A., e em desfavor da genitora Abir 

Omais Omais. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do 

ECA,( Incluído pela Lei 13.509/17). Entendo esgotados os meios para 

citação pessoal da Requerida, sendo adequada a citação por edital, com 

prazo de, para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 29 de 

novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110197 Nr: 2147-94.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: V. L. da S.

CITANDO(A): VALDEIR LINDOLFO DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. E. F., L. V. F. da S., vem á presença de Vossa Excelência 

propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

GUARDA E PEDIDO LIMINAS, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, a favor dos infantes M. E. F., L. V. F. da S., e em 

desfavor do genitor Valdeir Lindolfo da Silva. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 158, § 4º (Incluído pela Lei 13.509/17) do ECA, 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 5 de dezembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 101037 Nr: 4548-37.2016.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. J. de A.

CITANDO(A): ADRIANO JOÃO DE ALMEIDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00
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FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. V. da C. S., M. V. da S. C., vem á presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C ADOÇÃO, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, a favor da infante C. S de A., e em desfavor do 

genitor Adriano João de Almeida. DESPACHO: "... em cumprimento ao 

artigo 158, § 4º (Incluído pela Lei 13.509/17) do ECA, entendo esgotados 

os meios para citação pessoal do Requerido, sendo adequada a citação 

por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 5 de 

dezembro de 2018.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503577-55.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503577-55.2014.8.11.0001 REQUERENTE: EDUARDO SEBASTIAO 

GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de obrigação de 

fazer imposta ao Estado de Mato Grosso e FUNCAB. Alega o exequente 

que a obrigação segue descumprida. Requer a imposição de multa para 

compelir o Estado de Mato Grosso a cumprir a decisão. O Estado de Mato 

Grosso foi intimado do despacho de id 14119761, por meio do qual o juízo 

determinou ao requerido se manifestar sobre o cumprimento da obrigação 

concernente à inclusão do requerente no curso de formação de soldados, 

no prazo de 30 dias, contudo quedou-se inerte. Não há nos autos 

informação acerca da existência de curso de formação[1] em andamento, 

do qual o requerente tenha sido preterido, de modo que imprópria a 

fixação de multa, conforme requerido na petição de id 15093856, para 

determinar o cumprimento da ordem no prazo de 24h, o que obrigaria o 

ente público a abrir um curso específico para um único candidato, 

providência que milita contra o interesse público. Ante o exposto, indefiro 

o pedido de imposição de astreinte na forma pretendida na petição de id 

15093856. Por outro lado é evidente que o provimento judicial deve ser 

cumprido, observando-se as peculiaridades do caso concreto, desse 

modo, com amparo no art. 139, IV, do CPC, determino: 1. ao Estado de 

Mato Grosso que reserve uma vaga, respeitando a ordem de 

classificação, para o cumprimento da ordem judicial no próximo curso de 

formação de soldados para o autor, sob pena de multa fixa que arbitro em 

R$ 10.000,00, bem como informe o cronograma do próximo curso de 

formação no prazo de 30 dias; 2. Oficie-se ao Comandante Geral da PMMT 

para que tome ciência da decisão que determinou a inclusão do 

requerente no curso de formação de soldados e adote as providências a 

seu encargo para assegurar a participação do exequente na próxima 

turma, observando a ordem de classificação (encaminhe-se em anexo a 

cópia do acórdão, bem como do Ofício PGE de id 12032529 e da petição e 

documento de ids. 14246517 e 14246607 – relativos à retificação de 

resultado); Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1] 16. DO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS 16.1. O Curso de Formação de 

Soldados não consiste em etapa deste Concurso Público. 16.2. O Curso 

de Formação de Soldados será destinado apenas ao candidato incluído 

temporariamente na condição de aluno soldado. 16.3. O Curso de 

Formação de Soldados será realizado conforme planejamento das 

instituições, na capital ou em polos de formação no interior do estado, 

podendo ocorrer mais de uma convocação para o curso, obedecendo a 

ordem de classificação. 16.4. Demais informações a respeito do Curso de 

Formação de Soldados constarão de edital específico de convocação. 

(g.n)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501047-15.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SOARES MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501047-15.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO SOARES 

MAGALHAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A certidão 

de id. 15883142 atesta que ao consultar o sistema SINCONDJ o Gestor 

Judiciário identificou duas contas vinculadas ao feito. Segundo os 

expedientes ids. 15883157 e 15883158 as contas foram abertas com 

depósitos iniciais respectivamente de R$ 9.837,14 e R$ 9.375,32. A conta 

relativa ao comprovante de id 15883157 é compatível com o bloqueio 

BacenJud de id 14386138. Por outro lado verifica-se a certidão de id 

12039511 identificou a ausência de pagamento do requisitório cuja 

comprovação de recebimento pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso consta aos 10/10/2017, no id 10272647. Verifica-se que embora, 

aparentemente, tenha havido a quitação da requisição em data que não é 

possível precisar, já que o Estado de Mato Grosso não realizou a devida 

comunicação nos autos, é fato que o executado provocou a decisão de 

constrição judicial, de modo que não é possível afastar os efeitos da mora, 

haja vista a disposição contida no art. 6º[1] do Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, considerando que a obrigação foi completamente 

satisfeita com o sequestro do valor devido, julgo e declaro extinto o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil e 

determino a expedição do alvará para levantamento, pela parte exequente, 

do valor depositado na conta judicial aberta pela transferência da 

importância constrita via BacenJud, bem como os próprios à quitação de 

tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. No mais intime-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO para informar, no prazo de 5 dias, os dados relativos a 

conta bancária para restituição do valor depositado e não informado nos 

autos para quitação do requisitório e expeça-se o correspondente alvará 

de levantamento da importância descrita na conta judicial identificada no 

id.15883158 em favor da Fazenda Pública. Publique-se. Intimem-se. Após 

o processamento dos alvarás, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal [1] Art. 6º O juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, 

via BACEN-JUD, na ausência de comprovação do depósito judicial do valor 

líquido. (g.n.)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003083-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ZORZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 
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transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000911-53.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IASNAYLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000911-53.2016.8.11.0001 REQUERENTE: IASNAYLA CRISTINA 

OLIVEIRA GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Intime-se o 

executado, na forma do art. 12 da Lei 12.153/2009, para que providencie o 

integral cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão 

transitado em julgado, e comprove nos autos, no prazo de 15 dias. 

Apresentada pelo executado impugnação (art. 525, § 1º, do CPC), 

intime-se a parte exequente para ofertar resposta, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Comprovado o cumprimento da obrigação ou certificado 

decurso intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a 

satisfação e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, em 

seguida conclusos. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002794-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002794-64.2018.8.11.0001 INTERESSADO: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a restituição de contribuição previdenciária descontada, em 

tese, indevidamente, desde 2012. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e, portanto, legitimado passivo para responder 

pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa de pedir, que se 

trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com amparo nos 

princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para, querendo, incluir o 

litisconsorte e apresentar demonstrativo de débito individualizado por 

requerido, observando a legitimidade passiva, bem como determino a 

juntada dos holerites/ ficha financeira relativas ao período cobrado. 

Decorrido o prazo sem manifestação conclusos para análise do pedido de 

tutela provisória. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002712-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002712-33.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO BOSCO FERNANDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de feito 

redistribuído por força da decisão declinatória de competência proferida 

pelo juízo da vara fazendária. A reclamação foi proposta em face da 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO. As 

secretarias não possuem personalidade jurídica razão pela qual devem 

ser substituídas pelas respectivas pessoas jurídicas de direito público que 

integram, como órgãos da administração. Considerando os princípios 

orientadores dos juizados especiais, de ofício, determino a substituição da 

SEFAZ/MT pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Retifique-se a secretaria a 

autuação. O pedido de liminar já foi apreciado. Ratifico os atos decisórios 

proferidos. Com amparo no Enunciado 1, dispenso a audiência de 

conciliação, tendo em vista o adiantado estágio da instrução, facultando 

designá-la caso haja requerimento das partes no prazo de 5 dias. Nada 

sendo requerido, conclusos para a sentença. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003408-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE DONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR o DETRAN/MT a pagar à parte autora, 

a título de reparação de dano material, a importância de R$ 1.932,17, 

acrescidos de juros segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E[1], desde a citação, bem 

como, a título de reparação de dano moral, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescido dos mesmos índices de atualização de débito, 

sendo os juros desde a citação e a correção monetária desde o 

arbitramento[2] . Exclua a secretaria do polo passivo o ESTADO DE MATO 

GROSSO, cuja ilegitimidade passiva foi declarada, com a consequente 

extinção do processo, sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, 

do CPC. Sem custas e honorários (art.54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, 

da Lei nº 12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Prestadas Informações no Agravo de Instrumento. Aguarde-se, 

em secretaria a audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. 

Intimem-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

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:“Prestadas Informações no Agravo de Instrumento. Aguarde-se, 

em secretaria a audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. 

Intimem-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502045-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MIRANDA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (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. Prestadas informações no mandado de segurança. 

Aguarde-se em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. 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: 0502045-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MIRANDA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (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. Prestadas informações no mandado de segurança. 

Aguarde-se em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504969-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARINALDA DE OLIVEIRA ALBERNAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504969-93.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ARINALDA DE OLIVEIRA 

ALBERNAZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente 

pugna pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

atualização financeira aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida. Compulsando os autos verifico que o cálculo da execução foi 

atualizado, pelo Departamento Auxiliar da Presidência, até 31/08/2017 (id 

9771329) a requisição de id 10613689 foi recebida pela PGE aos 

11/10/2017, sendo o decurso para pagamento a 2/2/2018 (certidão – id 

12046347). Foi determinado o processamento de acordo como provimento 

11/2017-CM, o que impõe, após a emissão da certidão de inadimplência o 

retorno dos autos ao Departamento Auxiliar da Presidência para 

atualização relativa à mora e bloqueio judicial de valores, nos termos do 

art. 6º do citado ato normativo. O comprovante de remessa à contadoria 

consta no id 13230598 aos 16/05/2018, contudo, antes da devolução 

sobreveio a comprovação do pagamento efetivado pela Fazenda Pública 

aos 20/08/2018 (id 15131666), realizado, portanto 6 meses e 18 dias após 

o vencimento. Verificada a hipótese de pagamento extemporâneo, 

segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do Provimento 

11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo credor, o que 

não é o caso dos autos. O valor remanescente é de R$ R$3.055,32, 

relativo a diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Indefiro, 

por ora, o pedido de levantamento do valor depositado, haja vista que o 

cálculo de atualização inclui o débito discriminado das partes e os relativos 

à quitação de guias tributárias o que torna impróprio o fracionamento de 

alvarás, sem a oitiva do executado, mormente quanto não haverá retorno 

à contadoria para nova divisão de créditos. 2)Considerando que o valor da 

mora está apurado no cálculo de id 16099247 defiro o pedido de 

sequestro, via BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ARINALDA 

DE OLIVEIRA ALBERNAZ– (CPF n°378.580.091-68). Executado: Estado de 

Mato Grosso – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: = R$ 1934,34 

(i) (R$ 20.281,72[1]+R$ 9.765,62[2] =R$ 30.047,34 – R$ 28.113,00[3]); 

Valor para quitação de guia previdenciária: R$ 826,90 (ii) (R$ 2.506,73- R$ 

1679,83) Valor para quitação de guia de IR: R$ 294,08 (iii) (R$ 2505,09-R$ 

2.211,01) Valor total bloqueado: R$3.055,32 (i + ii + iii). Junte-se o recibo 

de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem 

como para ciência de que o silêncio autorizará o levantamento do valor 

depositado na conta judicial. Expeça-se o necessário para quitação dos 

tributos relativos ao valor remanescente penhorado. Nada sendo 

requerido, conclusos para a extinção pelo cumprimento da obrigação e 

expedição de alvarás. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1] 

Cálculo de atualização de ID 16099247. [2] Idem. [3] Valor líquido quitado 

(id 1513166)

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 14, DE 05 DE DEZEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 
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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 Mônica Cristina Neves, matrícula nº 9182, 

como Gestora Judiciário substituta, na 6ª Vara Cível, no período de 10 a 19 

de dezembro de 201 8, em razão do usufruto de férias da servidora 

Letícia da Silva de Araújo Garcia, matrícula nº 21471.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 13, DE 04 DE DEZEMBRO 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 o servidor Marco Aurélio Frota Cervilli, matrícula nº 

21129, como Gestor Judiciário , no 2º Juizado Especial, no período de 06 a 

07 de dezembro de 2018, em razão do usufruto de folgas compensatórias 

d o servidor José Aparecido Ferreira, matrícula nº 13573.

 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003108-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência. 

DILIGÊNCIA(S): 01 Diligência(s) BAIRRO: Bairro São José do Povo 

OBSERVAÇÃO: Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que 

o advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo 

juízo deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005091-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAST TRANSPORTES E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VIECELI OAB - SC13561 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE CAETANO (TESTEMUNHA)

ALAN DIEGO PEREIRA (TESTEMUNHA)

 

Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao preparo e distribuição das 

deprecatas expedidas nos autos ID 16669809 e 16684733, junto às 

Comarcas respectivas, devendo comprovar a distribuição nos autos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001349-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HONORIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SILVANA RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

DANIELLE DE JESUS SILVA (TESTEMUNHA)

ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001349-05.2018 Ação: Reintegração de Posse Autora: Lourdes Oliveira 

da Silva Réu: Edson Honório da Silva Vistos, etc... LOURDES OLIVEIRA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste Juízo com a presente ação de reintegração de posse em 

desfavor de EDSON HONÓRIO DA SILVA, com qualificação nos autos, 

aduzindo: “Que, é proprietária de um lote de terreno para chácara n° 05, 

da quadra 12, situado no loteamento denominado Chácara Globo Recreio, 

zona urbana desta cidade, com a área de 5.000m2, devidamente 

matriculada no Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade, sob n° 

75.859; que, no mês de fevereiro de 2011, entabulou contrato de 

comodato com o réu, com término previsto para julho de 2012; que, ao 

término do contrato estenderam o mesmo por tempo indeterminado; que, 

no mês de agosto do corrente ano, formalizou notificação extrajudicial, na 

qual solicitava que o réu desocupasse o imóvel, no prazo de 30 dias; que, 

o réu se recusou a assinar a notificação, como também demonstrou 

resistência quando a pretensão da autora em rever o imóvel; que, 

procurou resolver a questão de forma amigável, não obtendo êxito; que, a 

resistência do réu em devolver o imóvel, caracteriza posse injusta, assim, 

requer a liminar e, ao final, seja a ação julgada procedente, com a 

condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. Foi designada 

audiência de justificação ID-12118419, a qual se realizou, onde foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas ID-13703258, na presença do réu e seu 

advogado. A liminar foi deferida ID-13781142. Houve recurso de agravo 

de instrumento, não obtendo efeito ativo ID-14440600. Devidamente citado, 

apresentou contestação ID-15079083, todavia, o fez de forma tardia, 

conforme informa a certidão ID-15306990, datada de 13 de setembro de 

2018. Instada a se manifestar, a autora teceu comentários a respeito da 

revelia e, ao final requereu o julgamento da ação, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o 

julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. De outra banda, pedido acha-se devidamente 

instruído e a ré é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito: "Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fatos afirmadas pelo autor". É princípio corrente que, se o 

réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Frise-se que, não obstante a falta de contestação, não poderão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 129 de 187



ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios. Por outro lado, uma vez que na ação possessória o que se 

discute, basicamente, é a posse, impõe-se ao autor, a quem incumbe o 

ônus da prova – artigo 373, inciso I do CPC – a comprovação de todos os 

pressupostos que são inerentes ao instituto – art. 561 -. Ora, o fim 

específico da ação de reintegração de posse é, para o autor, a 

recuperação da posse, de que tenha sido privado pela violência, 

clandestinidade, ou precariedade. Impõe-se, portanto, ao autor provar que 

tinha a posse, provar o esbulho praticado pelo réu e provar o tempo, isto 

é, desde quando foi desposado do seu direito, determinando, de maneira 

clara, a área objeto da ação e, no caso em pauta, os elementos exigidos à 

espécie não afloraram de forma segura, pois basta verificar desde o 

início, qual seja, o ato de justificação de posse, a inspeção judicial e a 

prova oral colhida durante a instrução, que os autores não conseguiram 

demonstrar, de forma inequívoca a perda da posse. Assim, tendo a autora 

comprovado, na sua inteireza, os requisitos exigidos pelo artigo 561 do 

Código de Processo Civil, a procedência da ação possessória se impõe. 

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO ROCEDENTE a presente ação promovida por 

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor 

de EDSON HONÓRIO DA SILVA, com qualificação nos autos, para 

reintegrá-la, em definitiva, no imóvel descrito e caracterizado nos autos, 

condenando o réu no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa, ratificando a decisão ID-13781142. Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29/outubro/2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013129-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR BORNELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013129-39/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Novo do Parecis – MT Autor: UPL do Brasil Indústria e Comércio de 

Insumos Agropecuários S.A. Réu: Luiz Cesar Bornello. Vistos, etc. UPL 

DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de LUIZ CESAR BORNELLO, com 

qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento: a) cópia da petição que requerera a expedição de Carta 

Precatória; b) cópia da decisão do processo nº185-80.2015.811.0050 

(Código – 71656), a qual deferira a expedição da presente carta 

precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus atos 

(decisão/despacho); Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 05 de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001349-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HONORIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SILVANA RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

DANIELLE DE JESUS SILVA (TESTEMUNHA)

ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intima-se o Advogado da parte requerida para, querendo manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração ID 16807036, no prazo de cinco dias, 

nos termos do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005523-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência. 

DILIGÊNCIA(S): 01 Diligência(s) BAIRRO: Jardim Ipiranga III

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002153-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A ALVES GODINHO NETO EIRELI ME (RÉU)

 

Intima-se a parte autora a, no prazo de (10) dez dias, providenciar a 

publicação do Edital ID 16892904 no jornal local, comprovando nos autos, 

no mesmo prazo, em consonância com o disposto no artigo 257, parágrafo 

único do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004197-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESTHER OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA OAB - 015.739.561-80 

(REPRESENTANTE)

FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 008.614.381-67 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 861.475.951-72 

(REPRESENTANTE)

MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA FILHO OAB - 036.236.301-36 

(REPRESENTANTE)

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência. 

OBS: Para cumprimento do Mandado de Inscrição de Sentença Junto ao 

CRI local. DILIGÊNCIA(S): 01 Diligência(s) BAIRRO: Centro
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001146-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO ZAHER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO OAB - MT0002356A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001146-77.2017 Ação: Liquidação de Sentença Requerente: Moto Zaher 

Ltda Requerido: Janmarcus Pinheiro Schramme. Vistos, etc... Pelo que se 

verifica da certidão de (id.16836011), o réu foram devidamente citado e 

não contestou a ação. Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único 

do artigo 72 do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o 

Defensor Público, o qual deverá ser intimado para apresentar defesa. 

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 04 de 

dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006125-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR RODRIGUES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO SIDNEY SELBACH GRESSLER OAB - RS56420 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL (REQUERIDO)

CCR S.A. (REQUERIDO)

CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - 974.512.151-72 (PROCURADOR)

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - MS10603-B (ADVOGADO(A))

MAURO SOMACAL OAB - RS58806 (ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006125-48.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSEMAR RODRIGUES TELES REQUERIDO: CONCRENAVI 

CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA, DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL, 

CCR S.A. PROCURADOR: NERIO ANDRADE DE BRIDA Vistos. Analisando 

os autos, verifica-se que, não fora designada audiência nestes autos para 

inquirição das testemunhas arroladas. Desta feita, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2019 às 16h00min. 

Recolhido o valor da diligência, cumpra-se conforme deprecado. Preste 

informações atualizadas ao juízo deprecante. Com o cumprimento, 

devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT, 30 

de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006125-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR RODRIGUES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO SIDNEY SELBACH GRESSLER OAB - RS56420 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL (REQUERIDO)

CCR S.A. (REQUERIDO)

CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - 974.512.151-72 (PROCURADOR)

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - MS10603-B (ADVOGADO(A))

MAURO SOMACAL OAB - RS58806 (ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006125-48.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSEMAR RODRIGUES TELES REQUERIDO: CONCRENAVI 

CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA, DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL, 

CCR S.A. PROCURADOR: NERIO ANDRADE DE BRIDA Vistos. Analisando 

os autos, verifica-se que, não fora designada audiência nestes autos para 

inquirição das testemunhas arroladas. Desta feita, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2019 às 16h00min. 

Recolhido o valor da diligência, cumpra-se conforme deprecado. Preste 

informações atualizadas ao juízo deprecante. Com o cumprimento, 

devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT, 30 

de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006125-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR RODRIGUES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO SIDNEY SELBACH GRESSLER OAB - RS56420 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL (REQUERIDO)

CCR S.A. (REQUERIDO)

CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - 974.512.151-72 (PROCURADOR)

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - MS10603-B (ADVOGADO(A))

MAURO SOMACAL OAB - RS58806 (ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006125-48.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSEMAR RODRIGUES TELES REQUERIDO: CONCRENAVI 

CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA, DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL, 

CCR S.A. PROCURADOR: NERIO ANDRADE DE BRIDA Vistos. Analisando 

os autos, verifica-se que, não fora designada audiência nestes autos para 

inquirição das testemunhas arroladas. Desta feita, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2019 às 16h00min. 

Recolhido o valor da diligência, cumpra-se conforme deprecado. Preste 

informações atualizadas ao juízo deprecante. Com o cumprimento, 

devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT, 30 

de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006125-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR RODRIGUES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO SIDNEY SELBACH GRESSLER OAB - RS56420 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL (REQUERIDO)

CCR S.A. (REQUERIDO)

CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - 974.512.151-72 (PROCURADOR)

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - MS10603-B (ADVOGADO(A))

MAURO SOMACAL OAB - RS58806 (ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006125-48.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSEMAR RODRIGUES TELES REQUERIDO: CONCRENAVI 

CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA, DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL, 

CCR S.A. PROCURADOR: NERIO ANDRADE DE BRIDA Vistos. Analisando 

os autos, verifica-se que, não fora designada audiência nestes autos para 

inquirição das testemunhas arroladas. Desta feita, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2019 às 16h00min. 
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Recolhido o valor da diligência, cumpra-se conforme deprecado. Preste 

informações atualizadas ao juízo deprecante. Com o cumprimento, 

devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT, 30 

de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006125-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR RODRIGUES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO SIDNEY SELBACH GRESSLER OAB - RS56420 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL (REQUERIDO)

CCR S.A. (REQUERIDO)

CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - 974.512.151-72 (PROCURADOR)

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - MS10603-B (ADVOGADO(A))

MAURO SOMACAL OAB - RS58806 (ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006125-48.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSEMAR RODRIGUES TELES REQUERIDO: CONCRENAVI 

CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA, DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL, 

CCR S.A. PROCURADOR: NERIO ANDRADE DE BRIDA Vistos. Analisando 

os autos, verifica-se que, não fora designada audiência nestes autos para 

inquirição das testemunhas arroladas. Desta feita, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2019 às 16h00min. 

Recolhido o valor da diligência, cumpra-se conforme deprecado. Preste 

informações atualizadas ao juízo deprecante. Com o cumprimento, 

devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT, 30 

de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006125-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR RODRIGUES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO SIDNEY SELBACH GRESSLER OAB - RS56420 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JUNIOR SOUZA CABRAL (REQUERIDO)

CCR S.A. (REQUERIDO)

CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - 974.512.151-72 (PROCURADOR)

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - MS10603-B (ADVOGADO(A))

MAURO SOMACAL OAB - RS58806 (ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

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 REQUERIDA- 

CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVARAI LTDA , para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no bairro PARQUE 

UNIVERSITÁRIO, no valor de R$39,00(trinta e nove reais) que, o 

pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006860-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO ROCHA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006860-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO ROCHA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012472-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILSO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012472-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME, 

SILSO DIAS DA SILVA RÉU: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE 

VEICULOS LTDA., TOYOTA DO BRASIL LTDA RONDONÓPOLIS, 5 de 

dezembro de 2018. Indefiro o pedido de justiça gratuita, vez que não 

vislumbro qualquer documento hábil que comprove a alegada 

hipossuficiência da parte promovente, posto que fez mera alegações no 

que concerne à sua hipossuficiência econômica, assim, 

consequentemente, não pode gozar das benesses da gratuidade da 

justiça. Ademais, vale ressaltar que a parte promovente se trata de 

empresário e a ação versa sobre o não funcionamento de dispositivo de 

segurança em carro de luxo. Desta feita, intime-se a parte autora, através 

de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento 

nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 

2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 14 de novembro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007816-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR LOPES ESTEVES (AUTOR(A))

TEREZA PIMENTA REDLINSKI (AUTOR(A))

NILDETE QUEIROZ RIBEIRO (AUTOR(A))

MILTON BANDEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

LUZIA SOUZA DIAS (AUTOR(A))

ALDA FRANCISCA MACEDO (AUTOR(A))

LEONIR ALVES ARANTES (AUTOR(A))

IDALECIO ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANA DALVA DE OLIVEIRA BANDEIRA (AUTOR(A))
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NEREVALDO LUCIANO VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR(A))

VALTUITE ALVES SOUZA (AUTOR(A))

WEBER SOUZA BARBOZA (AUTOR(A))

DANIELA CHAVES RODRIGUES MORAES (AUTOR(A))

JOSE NUNES DA MOTA (AUTOR(A))

ANTONIA MARIA CORDEIRO GOIANO (AUTOR(A))

VALDENEIDE DA SILVA (AUTOR(A))

LINDAURA DIAS CARDOSO (AUTOR(A))

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SONIA NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCA BEZERRA LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007816-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIO PEREIRA DA SILVA, LINDAURA DIAS CARDOSO, 

ANTONIA MARIA CORDEIRO GOIANO, SONIA NEVES DA SILVA, ANTONIO 

FERREIRA ALVES, LEONOR LOPES ESTEVES, LUZIA SOUZA DIAS, 

NILDETE QUEIROZ RIBEIRO, TEREZA PIMENTA REDLINSKI, ALDA 

FRANCISCA MACEDO, WEBER SOUZA BARBOZA, VALTUITE ALVES 

SOUZA, NEREVALDO LUCIANO VASCONCELOS DE MORAES, DANIELA 

CHAVES RODRIGUES MORAES, JOSE NUNES DA MOTA, VALDENEIDE DA 

SILVA, FRANCISCA BEZERRA LOIOLA, MILTON BANDEIRA DA SILVA, 

ANA DALVA DE OLIVEIRA BANDEIRA, IDALECIO ROSA DE OLIVEIRA, 

LEONIR ALVES ARANTES RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos. Analisando os autos, verifico que os autores 

pleitearam a gratuidade da justiça. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que se presume verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o artigo 5º da 

Lei 1.060/50 aduze que, se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta 

de provas, deverá julgá-lo de plano. No entanto, em caso de ausência de 

elementos que evidenciam a hipossuficiência dos autores, conforme 

dispõe o § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, “antes de indeferir 

o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos”. No caso dos autos, em que pese os autores 

terem alegado na exordial que não possuem condições financeiras, 

denota-se pelos documentos apresentados que não restou esclarecida a 

alegada hipossuficiência. Assim, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se 

os requerentes para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para 

apresentar os documentos que comprovem a aduzida hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, os três últimos 

extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, declaração de 

imposto de renda ou outro documento hábil a comprovar a alegada 

hipossuficiência, tendo em vista que, não foram acostados aos autos 

documentos comprobatórios. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009886-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR(A))

BENEDITO DE JESUS LEITE (AUTOR(A))

MARIA GONCALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

PETRONILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

VANUSA DA CONCEICAO SOUZA (AUTOR(A))

OZANETE VELASCO RIBEIRO (AUTOR(A))

GERSON LUIZ MOREIRA (AUTOR(A))

MILSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

SONIA IZABEL LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIO RODRIGUES (AUTOR(A))

ALOISIO FRANCISCO DA CRUZ (AUTOR(A))

CLEUZA BRAVO PEREIRA (AUTOR(A))

ONILTO ELIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009886-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MILSON PEREIRA DOS SANTOS, SONIA IZABEL LOPES DOS 

SANTOS, ONILTO ELIAS PEREIRA, CLEUZA BRAVO PEREIRA, MARIO 

RODRIGUES, BENEDITO DE JESUS LEITE, OZANETE VELASCO RIBEIRO, 

VANUSA DA CONCEICAO SOUZA, ALOISIO FRANCISCO DA CRUZ, 

PETRONILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARIA GONCALVES 

NOGUEIRA, ADEMILSON DE SOUZA NOGUEIRA, GERSON LUIZ MOREIRA 

RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A Vistos. 

Analisando os autos, verifico que os autores pleitearam a gratuidade da 

justiça. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar 

que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, o artigo 5º da Lei 1.060/50 aduze que, 

se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, deverá 

julgá-lo de plano. No entanto, em caso de ausência de elementos que 

evidenciam a hipossuficiência dos autores, conforme dispõe o § 2º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil, “antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso dos autos, em que pese os autores terem 

alegado na exordial que não possuem condições financeiras, denota-se 

pelos documentos apresentados que não restou esclarecida a alegada 

hipossuficiência. Outrossim, verifico que, a Sra. Petronilia Rodrigues do 

Nascimento, deixou de acostar a peça inaugural comprovante de 

endereço. Assim, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se os requerentes 

para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para apresentar os 

documentos que comprovem a aduzida hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, os três últimos extratos 

bancários de todas as contas de sua titularidade, declaração de imposto 

de renda ou outro documento hábil a comprovar a alegada 

hipossuficiência, tendo em vista que, não foram acostados aos autos 

documentos comprobatórios, bem como, comprovante de endereço de 

Petronilia Rodrigues do Nascimento nos termos do inciso II do artigo 319, 

do aludido diploma legal. Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 30 de 

novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011299-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DA SILVA (AUTOR(A))

HERMILON ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

IDENELSON SOARES (AUTOR(A))

CANDIDO FACUNDES PEQUENO (AUTOR(A))

SEVERINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

EVANY DOS SANTOS SOARES (AUTOR(A))

ROGERIO LUIS DE FREITAS (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA CARDOSO (AUTOR(A))

JOSE GUEDES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCONDES SIRQUEIRA (AUTOR(A))

ANTONIA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

FORTUNATO GOMES (AUTOR(A))

EDNEY BASTOS BARBOSA (AUTOR(A))

NIVALDO NERES DE SOUZA (AUTOR(A))

NOEMIA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011299-38.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CANDIDO FACUNDES PEQUENO, MARCONDES SIRQUEIRA, 

ROGERIO LUIS DE FREITAS, JOSE GUEDES DA SILVA, ANA CLAUDIA 

CARDOSO, NIVALDO NERES DE SOUZA, FORTUNATO GOMES, EDNEY 

BASTOS BARBOSA, HERMILON ANTONIO DE SOUZA, MARIA SOCORRO 

DA SILVA, ANTONIA ALVES FERREIRA, NOEMIA DE SOUZA 

GONCALVES, MARIO DA SILVA, IDENELSON SOARES, EVANY DOS 

SANTOS SOARES, SEVERINA GOMES DA SILVA RÉU: BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A Vistos. Analisando os autos, 

verifico que os autores pleitearam a gratuidade da justiça. Em que pese o 

§3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que se presume 
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verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, o artigo 5º da Lei 1.060/50 aduze que, se o juiz não tiver 

fundadas razões, ou seja, falta de provas, deverá julgá-lo de plano. No 

entanto, em caso de ausência de elementos que evidenciam a 

hipossuficiência dos autores, conforme dispõe o § 2º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil, “antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso 

dos autos, em que pese os autores terem alegado na exordial que não 

possuem condições financeiras, denota-se pelos documentos 

apresentados que não restou esclarecida a alegada hipossuficiência. 

Assim, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se os requerentes para que, 

em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para apresentar os documentos que 

comprovem a aduzida hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido de Justiça Gratuita, os três últimos extratos bancários de todas as 

contas de sua titularidade, declaração de imposto de renda ou outro 

documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência, tendo em vista 

que, não foram acostados aos autos documentos comprobatórios. 

Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010091-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

ALESSANDRA DA SILVA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

VILMAR DA CRUZ BERNARDO (AUTOR(A))

LUCIVALDO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALTINO RODRIGUES MIRANDA FILHO (AUTOR(A))

MARTA GOMES PINHEIRO MIRANDA (AUTOR(A))

LAURA REIS DE CAMARGO (AUTOR(A))

ZENI ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

NILCE APARECIDA DIOGO (AUTOR(A))

MARIANA GARCIA LARA (AUTOR(A))

ROSANGELA FERREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

SILVIA APARECIDA FREITAS MOTA (AUTOR(A))

VERONICA LAMARQUE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

AIDO PRUDENCIO DE SOUZA (AUTOR(A))

VERA LUCIA DAS NEVES SILVA (AUTOR(A))

PAMELLA ABREU FERREIRA (AUTOR(A))

GIVANILDO FARIAS COSTA (AUTOR(A))

NELCI MARIA SPEISS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010091-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NELCI MARIA SPEISS, GIVANILDO FARIAS COSTA, 

ALESSANDRA DA SILVA RAMOS DOS SANTOS, VILMAR DA CRUZ 

BERNARDO, ADENIR PEREIRA NEVES, ALTINO RODRIGUES MIRANDA 

FILHO, MARTA GOMES PINHEIRO MIRANDA, LUCIVALDO JOSE DE 

OLIVEIRA, NILCE APARECIDA DIOGO, ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA 

SILVA, LAURA REIS DE CAMARGO, SILVIA APARECIDA FREITAS MOTA, 

AIDO PRUDENCIO DE SOUZA, ZENI ALVES PEREIRA, MARIANA GARCIA 

LARA, VERONICA LAMARQUE DE ALMEIDA, ROSANGELA FERREIRA 

MIRANDA, PAMELLA ABREU FERREIRA, VERA LUCIA DAS NEVES SILVA 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que os 

autores pleitearam a gratuidade da justiça. Em que pese o §3º do artigo 99 

do Código de Processo Civil rezar que se presume verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o artigo 5º 

da Lei 1.060/50 aduze que, se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, 

falta de provas, deverá julgá-lo de plano. No entanto, em caso de ausência 

de elementos que evidenciam a hipossuficiência dos autores, conforme 

dispõe o § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, “antes de indeferir 

o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos”. No caso dos autos, em que pese os autores 

terem alegado na exordial que não possuem condições financeiras, 

denota-se pelos documentos apresentados que não restou esclarecida a 

alegada hipossuficiência. Assim, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se 

os requerentes para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para 

apresentar os documentos que comprovem a aduzida hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, os três últimos 

extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, declaração de 

imposto de renda ou outro documento hábil a comprovar a alegada 

hipossuficiência, tendo em vista que, não foram acostados aos autos 

documentos comprobatórios. Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 30 

de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003605-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP (REQUERIDO)

MANOEL FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da certidão negativa ID 16831337, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013153-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MARCIANO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013153-67.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE ANTONIO MARCIANO FILHO RÉU: CONSTRUTORA 

VICKY LTDA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para no prazo 

de 15 (quinze) dias recolha as custas processuais. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 04 

de dezembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008940-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CELESTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008940-18.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE DA SILVA CELESTINO RÉU: RIBEIRO, VILARINHO DA 

SILVA & CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação De Restituição De 

Valores C/C Reparação Por Danos Morais, ajuizado por José Da Silva 

Celestino em desfavor de Ribeiro Vilarinho Da Silva E Cia Ltda-Me, pelas 

razões expostas na exordial. Analisando os autos, verifico que o 

requerente menciona domicilio e residência, porém, não acarreta os 

documentos necessários para comprovação. Assim, nos termos do art. 

321 do CPC, intime-se o requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende 

a inicial, para apresentar os documentos que comprovem alegado domicilio 

e residência, sob pena de indeferimento, tendo em vista que, não foram 

acostados aos autos documentos comprobatórios. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis, 30 de novembro de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

3ª Vara Cível
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007056-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO SEGATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES REGIS SEGATO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003324-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY SALES DE MORAES (RÉU)

E R INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME (RÉU)

PEREIRA GEOVANE RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

ELIANE SILVA DE MELO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000674-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLIN CAETANO DA FONSECA (EXECUTADO)

MARIA BERNARDINO DA FONSECA (EXECUTADO)

ANTONIO CAETANO DA FONSECA (EXECUTADO)

ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006373-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA APARECIDA GONCALVES RAASCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009674-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000449-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINALVA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. SCHWANCK MAGGI - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EMBARGANTE A PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS, NO PRAZO LEGAL, 

CONFORME DECISÃO ID. 12586725.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000387-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILMA VIEIRA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004139-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASPEN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003905-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA LARISSA VICCO SAKAMOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005676-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006047-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 15734400, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005658-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005862-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009925-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEU DA SILVA (RÉU)

MARIA FERRAZDA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

FULANO DE TAL (CONFINANTES)

LUZIA PEREIRA DA CRUZ (CONFINANTES)

wesder alves ferreira (CONFINANTES)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DAS 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS IDS.NºS 16894624, 16894626, 

16894627, 16894629, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANY CAMPOS BARBOSA (EXECUTADO)

MARCIO CAMPOS BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DAS 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS IDS. 16895351 e 16895352, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANY CAMPOS BARBOSA (EXECUTADO)

MARCIO CAMPOS BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DAS 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS IDS. 16895351 e 16895352, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008681-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002044-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN KARLOS MOURA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002044-90.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a tutela jurisdicional já foi entregue com a prolação da sentença constante 

no Num. 8218337, deixo de determino a extinção do feito na forma 

requerida pelo autor. Considerando que o credor informa que houve a 

satisfação da obrigação, vê-se que o recurso de apelação interposto 

perdeu seu objeto, não havendo mais razão para sua remessa ao e.TJMT. 

Proceda a baixa da restrição inserida no veículo placa MZZ6514, com a 

utilização do Sistema Renajud. Após, ao arquivo com a baixa e anotações 

necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008931-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ARAUJO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº 1008931-90.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Requerido: 

Emerson Araújo de Sousa Vistos etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, em face de Emerson Araújo de Sousa, também 

qualificado no processo. O autor informa que as partes entabularam 

acordo e pugna pela homologação e suspensão do feito até o seu integral 

cumprimento (Id. 15123597). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 
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RELATO. DECIDO. Apesar das partes consignarem no acordo pela 

suspensão do feito até seu integral cumprimento, observa-se que o pacto 

firmado põe fim ao litígio, vez que havendo eventual descumprimento da 

avença comportará a execução da sentença homologatória, nos termos 

do artigo 515, II, do CPC, pelo que indefiro o pedido de suspensão. Ex 

positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, 

do CPC. Custas já recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Proceda a baixa da restrição do veículo placa QBM5920, com a utilização 

do Sistema Renajud. Transitada em julgado ou havendo a desistência do 

prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 05 de dezembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003357-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEY JULIO PEREIRA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003357-52.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco RCI Brasil S.A Requerido: Gley Júlio Pereira Soares 

Vistos etc. BANCO RCI BRASIL S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de GLEY JÚLIO 

PEREIRA SOARES, também qualificado no processo. O requerente pugnou 

pela desistência do feito (Id. 14323783). Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando 

da anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não 

se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida e determino a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placa QBQ1831). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 05 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO VILLODES DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003615-62.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Requerido: 

Lourenço Villodes Dias Júnior Vistos etc. BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de LOURENÇO VILLODES 

DIAS JÚNIOR, também qualificado no processo. O requerente pugnou a 

desistência do feito, vez que as partes transigiram extrajudicialmente 

(Num. 14947993). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex 

positis, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante 

ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação 

da parte contrária. Não há que se falar na baixa da restrição judicial, vez 

que sequer houve o deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado 

ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 05 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

 AUTOS N.º 14346-13.2013.811.0003 CI 734574

 ESPÉCIE: Monitória

 PARTE AUTORA: DUPONT DO BRASIL S/A-DIVISÃO PIONEER SEMENTES

 PARTE RÉ: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA e 

LUIZ ZANINI NETO e MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI e JOCELI 

RODRIGUES e CELIA ISOLDE RODRIGUES e ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA 

e LUCIMEIRE ANTONIO DE ALMEIDA e ANTONIO ELMO DARUI e EDGAR 

MENEGASSI e JOANA CIMADON MENEGASSI e LINCOLN HEIMAR SAGGIN 

e VANESSA SOUZA CARVALHO e ERICO WALTER e LEILE DE LOUDES 

WALTER e IVO ELIAS DO NASCIMENTO e USLENE BORGES DO 

NASCIMENTO

 CITANDO(A, S): CELIA ISOLDE RODRIGUES, CPF: 004.933.071/33, RG: 

15.204.790.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/11/2013

 VALOR DA CAUSA: R$ 2.704.153,11

 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, proceder 

ao cumprimento da obrigação exigida pela parte credora consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ 2.704.153,11 (dois milhões, 

setecentos e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e onze centavos). 

No mesmo prazo, poderá a parte ré interpor embargos, que se 

processarão nos mesmos autos, querendo.

 DESPACHO: "Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar alguns requeridos 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 de todos os requeridos que ainda 

não foram citados pessoalmente. Providencie-se a citação, por edital, 

observando-se as disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo 

resposta no prazo legal, fica decretada a revelia 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.

ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para efetivação do pagamento, 

entrega da coisa ou apresentação de embargos é de quinze (15) dias, 

contados da data da publicação do edital. No mesmo prazo, poderá a parte 

ré interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, ou a 

critério do juiz, poderão ser autuados em apartado, (§ 7º do artigo 702 do 

novo CPC, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do 

mandado monitório, c) 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. Eu, Sônia Maria Barros Duarte, analista judiciária, que digitei. 

Rondonópolis - MT, 5 de dezembro de 2018. Thais Muti de Oliveira- 

Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 1176-42.2011.811.0003 CI 445994

 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PARTE AUTORA: CIVALDO SOARES PEREIRA

 PARTE RÉ: RODAR PNEUS LTDA

 CITANDO: RODAR PNEUS LTDA, CNPJ: 00242949000106, na pessoa de 

seu representante legal.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/02/2011

 VALOR DA CAUSA: R$ 14.677,87
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 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias cumprir 

voluntariamente a obrigação, que consiste no pagamento do principal e 

dos honorários advocatícios no valor de R$ 14.677,87 (quatorze mil 

seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme 

petição e cálculo de fls. 95/97, cujas cópias seguem anexas. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento), nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC.

 DESPACHO: Vistos e examinados. Defiro o pedido de conversão da ação 

em cumprimento de sentença, haja vista que a condenação já transitou em 

julgado, conforme certidão de fls. 94. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fls. 97), 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 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.

 ADVERTÊNCIA(S): Não efetuado tempestivamente o pagamento, será 

expedido mandado de penhora e avalição, seguindo-se os atos de 

expropriação. Eu, Sônia Maria Barros Duarte – Analista Judicial, que digitei. 

Rondonópolis - MT, 5 de dezembro de 2018. Thais Muti de Oliveira - 

Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005325-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores elencados no Art. 51, III (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO HOMEM DE MELO OAB - MT0006613A (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO OAB - MT4118/B (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAN TONDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

AUTOS N. 1005325-54.2017.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJE ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE REQUERENTE: O 

CIMENTÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME – CNPJ 05.382.859/0001-26, NÁDIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA 

LTDA – CNPJ 14.902.594/0001-30 ADVOGADOS DA PARTE 

REQUERENTE: PAULO SÉRGIO CIRILO, OAB-MT 5.548, SILVIO LUIZ SILVA 

DE MOURA LEITE, OAB-MT 8.956, JULIANO DA SILVA BORBOZA, 

OAB-MT 14.573 ADMINISTRADOR JUDICIAL: WILLIAN TONDA, CONTADOR 

INSCRITO NO CRC-MT 011563/O-9, COM ENDEREÇO À RUA SÃO LUCAS, 

N. 201, BAIRRO CIDADE VERDE, CUIABÁ-MT, CEP 78.028-620, email 

wtonda2004@hotmail.com NOTIFICADOS, INTIMADOS: CREDORES, 

TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 36, I DA 

LEI 11.101/2005 LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES: EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: DIA 24 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 14:00 horas, horário de Mato Grosso EM SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO: DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 14:00 horas, horário de 

Mato Grosso EM AMBAS AS CONVOCAÇÕES a Assembleia Geral de 

Credores será realizada no SALÃO DE EVENTOS DA “COBERTURA 

EVENTOS”, localizado na Rua Fernando Correia da Costa, n. 1915, sala 

09, 3º andar, Edifício Cobertura, bairro Vila Birigui, na cidade de 

Rondonópolis-MT. ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): Aprovar; rejeitar 

ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado pela devedora 

no ID. 10332440 e seguintes (protocolado no dia 18/10/2017), e 

deliberação de outras matérias necessárias. Possível instalação do Comitê 

de Credores, a ser constituído no conclave, nos termos do artigo 26 e 

incisos da Lei 11.101/2005. ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: Lei 11.101/2005 - 

Art. 37, §4º O credor poderá ser representado na assembleia-geral por 

mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador 

judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de 

convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação 

das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. § 5o 

Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por 

procurador, à assembléia. § 6o Para exercer a prerrogativa prevista no § 

5o deste artigo, o sindicato deverá: I – apresentar ao administrador judicial, 

até 10 (dez) dias antes da assembléia, a relação dos associados que 

pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de 

um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

assembléia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser 

representado em assembléia por nenhum deles; - Indicando para tanto o 

recebimento de eventual procuração junto ao escritório do Administrador 

Judicial, localizado na Rua São Lucas, n. 201, bairro Cidade Verde, 

Cuiabá-MT, CEP 78.028-620, telefone (65) 3625-3378, ou através do email 

wtonda2004@hotmail.com. Ainda, deverão os credores se atentar para a 

necessidade de “poderes expressos para voto em Assembleia Geral de 

Credores”, em seus respectivos mandatos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 5 de dezembro de 

2018.Thais Muti de Oliveira/Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005798-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARANEK PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JAMIL SALEH CHARANEK (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado de avaliação, através do seguinte caminho: site 

do Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, 

devendo informar a numeração única e o endereço da diligência. Após 

deverá anexar aos autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002043-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da exequente para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o decurso do prazo da intimação, sem comprovação nos 

autos do cumprimento da obrigação, pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007032-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VITAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA MUNHOZ DA ROCHA LACERDA OAB - PR38511 

(ADVOGADO(A))

MARISSOL JESUS FILLA OAB - PR17245 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004017-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO JUNIOR OAB - SP385352 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAINARA TURRA CHAVARELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do exequente, para no prazo de 05 dias, requerer 

o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005550-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAINARA TURRA CHAVARELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO JUNIOR OAB - SP385352 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte embargante, para no prazo legal, se 

manifestar sobre o decurso do prazo da intimação, sem manifestação do 

embargado.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001601-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO CAVALINI DE MELO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE LIMA RAMON (EXECUTADO)

DENISE CRISTINA CASAGRANDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001601-76.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CASSIANO CAVALINI DE MELO LIMA EXECUTADO: DENISE 

CRISTINA CASAGRANDE, RICARDO DE LIMA RAMON 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. Providencie-se a citação da parte 

requerida, por edital, observando-se as disposições do artigo 257 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002706-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

ADRIANE PEREIRA DA SILVA (CONFINANTES)

JUSCELINA RODRIGUES DE MEDEIROS (CONFINANTES)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (AUTORIDADE)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (AUTORIDADE)

JOAO FERREIRA SANTANA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002706-20.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS RÉU: 

IMOBILIADORA CONTINENTAL 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. Providencie-se a citação da parte requerida, por 

edital, observando-se as disposições do artigo 257 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 30 

de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001925-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DANTAS DE SOUSA (RÉU)

FRANCISCO AECIO DANTAS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001925-32.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONOPOLIS RÉU: RITA DANTAS DE SOUSA, FRANCISCO AECIO 

DANTAS 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. 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006546-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA CANDIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bruno Borges (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006546-72.2017.8.11.0003 AUTOR(A): DAVINA 

CANDIDA DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR(A): NALDECY SILVA DA 

SILVEIRA - MT0020588A RÉU: BRUNO BORGES Advogado do(a) RÉU: 

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - MT19492/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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003099-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

NIGRO ALUMINIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

WEBERT JOSE PINTO DE SOUZA E SILVA OAB - SP129732 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003099-42.2018.8.11.0003 AUTOR(A): R. BALKE & 

BALKE LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR(A): DAIANE HELICA DA SILVA 

ICHI - MT24523/O RÉU: NIGRO ALUMINIO LTDA, PIZZOLATTO & FALK 

LTDA - EPP Advogado do(a) RÉU: WEBERT JOSE PINTO DE SOUZA E 

SILVA - SP129732 Advogado do(a) RÉU: JEFFERSON LOPES DA SILVA - 

MT23775/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 

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: 1004117-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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METALURGICA FIDELIS LTDA ME - ME (AUTOR(A))

ANILDO FIDELIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004117-98.2018.8.11.0003 AUTOR(A): METALURGICA 

FIDELIS LTDA ME - ME, ANILDO FIDELIS DA SILVA Advogado do(a) 

AUTOR(A): RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT0011003S Advogado 

do(a) AUTOR(A): RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT0011003S RÉU: 

BANCO RODOBENS S.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: 1003362-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGMAR SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003362-74.2018.8.11.0003 AUTOR(A): AGMAR SOUZA 

DA SILVA 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, 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: 1001335-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORANDE PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001335-89.2016.8.11.0003 AUTOR(A): MARIA 

OLIVEIRA DE MOURA Advogado do(a) AUTOR(A): LUCIANO CARVALHO 

DO NASCIMENTO - MT0013547A RÉU: DIORANDE PEREIRA DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) RÉU: ANTONIO JOSE GALDINO - MT14575/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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002687-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002687-14.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARIANA 

CAMPOS GONCALVES Advogado do(a) REQUERENTE: JOSINEI SILVA 

CARVALHO - MT22647/O REQUERIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado do(a) REQUERIDO: 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - MT0011660A-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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001656-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DE SOUZA PIPER (RÉU)

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS 1001656-90.2017.8.11.0003 AUTOR(A): VARELLA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME Advogado do(a) 

AUTOR(A): JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - MT0008312S-A RÉU: M A 

SOUZA SANTOS - ME, MARIA ALVES DE SOUZA PIPER Advogado do(a) 

RÉU: ELIETE DE SOUZA BARROS - MT23997/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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KIODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001209-68.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ROBERTA KIODI 

Advogado do(a) AUTOR(A): KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - 

MT12225/O RÉU: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Advogado do(a) RÉU: 

FABIO RIVELLI - MT0019023A 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: 1005848-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARTANHA PEREIRA FORNEAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005848-66.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DARTANHA 

PEREIRA FORNEAS Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINE DOURADO 

MACHADO ROCHA - MT19105/O-O REQUERIDO: TODIMO MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO SA Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO PAULO 
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ZAMBRIM MENDONCA - MT0006576A-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005898-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NOGUEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005898-58.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ANDERSON 

NOGUEIRA ALVES Advogado do(a) AUTOR(A): MILENA GIOVANA 

RODRIGUES CARDOSO - MT24882/O RÉU: AVIANCA Advogado do(a) 

RÉU: JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - MT0006910A-N 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: 1006151-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006151-46.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ELIANE ALVES 

DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR(A): BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - MT0018396A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 
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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: 1005761-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CASTRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005761-76.2018.8.11.0003 REQUERENTE: GUILHERME 

CASTRO PIRES Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN CARLOS DE 

CARVALHO - MT22826/O REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

AOTORY DA SILVA SOUZA - MT0014994S 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: 1001300-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE ANDRADE OAB - MT22856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001300-95.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DANYELLY 

CRISTINA PEREIRA MEDEIROS Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

SOUZA DE ANDRADE - MT22856/O REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, 

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - MT12208-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, 
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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: 1001865-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001865-93.2016.8.11.0003 AUTOR(A): JOSE LUIZ 

Advogado do(a) AUTOR(A): NILSON NOVAES PORTO - MT20487/O RÉU: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Advogado do(a) RÉU: 

AOTORY DA SILVA SOUZA - MT0014994S 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: 1003987-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL FERREIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003987-11.2018.8.11.0003 AUTOR(A): WENDEL 

FERREIRA VIEIRA Advogado do(a) AUTOR(A): PAULO CESAR DE 

OLIVEIRA - MT0016686A RÉU: AZUL LINHAS AEREAS 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 
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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.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000156-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TOBIAS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA VILLAS BOAS GONCALVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000156-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16082165, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 2 

(dois) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006599-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PIRES (REQUERENTE)

LUCIVALDO PIRES CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006599-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se, 

integralmente, o determinado na sentença de ID: 16172573. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1007424-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

DEBORA CUNHA DA SILVA (REQUERENTE)

SUELY RESENDE FORTUNATO (REQUERENTE)

ELZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS ROGERIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

JOANA DARC MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

CLEITON REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

YASMIM REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

EURIPEDES MARTINS REZENDE (REQUERENTE)

SIMONE RESENDE DA SILVA (REQUERENTE)

LUZAIR MARTINS REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE DIEGO SILVA REZENDE (REQUERENTE)

EUZENI MARTINS REZENDE DO CARMO (REQUERENTE)

HELLEN HADA RESENDE BERNARDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

GENI MARTINS REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007424-60.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16127065, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006438-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR GUIMARAES REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GUIMARAES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006438-43.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Certifique-se a 

Sr.ª gestora judiciária quanto ao decurso do prazo para a parte requerida 

apresentar contestação. 2. Após, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal. 3. Empós, venham-me os autos conclusos. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 

de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007453-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS (REQUERENTE)

LUZIMAR LEIDE DE ARAUJO MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIDENOR LOBO DE MEDEIROS (REQUERIDO)

ALMIRA DE ARAUJO MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007453-13.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16128414, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006869-77.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006869-77.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante a informação 

juntada no ID: 14257092, reitere-se o oficio de ID: 14239657. 2. Com a 

resposta do ofício, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. 

3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 

de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005315-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Julio Ferreira de Souza (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005315-10.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize as cartas de adjudicação (ID 16823660 e 

16858129), instruindo-as com cópia da inicial e sentença e proceda ao 

devido registro junto ao cartório competente, em cinco dias. Decorrido o 

prazo os autos serão arquivados. Rondonópolis/MT, 5 de dezembro de 

2018 JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000918-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O 

(ADVOGADO(A))

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000918-39.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 13.02.2019, às 14h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 5. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000918-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O 

(ADVOGADO(A))

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000918-39.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 13.02.2019, às 14h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 5. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013117-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

BEATRIZ VIEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013117-25.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de dezembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005169-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA HEMILLY FREITAS SILVA (REQUERENTE)

M. J. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. P. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005169-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente, 

Roberta Hemilly Freitas Silva, que deverá ser intimada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. Em 

atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como 

curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para 

o patrocínio dos interesses da menor Maria Júlia Pereira dos Santos, 

devendo ser intimado para requerer o que de direito. 5. No prazo de 20 

(vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA, devidamente 

atualizados e autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório 
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(art. 620, CPC). 6. Se não houver necessidade de citação de algum 

herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se 

for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre 

as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 7. Não havendo impugnação 

às primeiras declarações, e tendo havido concordância das Fazendas 

Públicas quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 

633, do CPC), lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), 

intimando-se a pessoa da inventariante para prestá-las. 8. Após, 

conclusos. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002542-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELIO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

JOSE GONCALO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002542-55.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a 

manifestação de ID: 16278005, oficie-se à Caixa Econômica Federal para 

que informe ao juízo quanto à existência de numerário em favor do de 

cujus, devendo o ofício ser instruído com o documento de ID: 16278009. 2. 

Após, abra-se vista a parte autora. 3. Em seguida, venham-me os autos 

conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008580-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARIA COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE MARIA COSTA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008580-83.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Abra-se vista ao representante do 

Ministério Público, nos termos do art. 110, da Lei n.º 6.015/73. 4. Intime-se. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de dezembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002494-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ELENA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA ELENA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JANIA ELENA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JANAINA ELENA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002494-96.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, verifica-se que foram carreadas algumas 

declarações (ID: 12619564), porém, elas não atendem ao determinado no 

ID: 12760957. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo 

legal, junte ao feito prova de que não há outros herdeiros do falecido além 

dos descritos no processo, utilizando-se para tanto, de declarações com 

firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004523-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOMINGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

nao informado (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004523-56.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o ofício de ID: 

13705266, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 

de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012241-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE VALENTINA APOLINARIO (REQUERENTE)

MARCOS WENDEL APOLINARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR APOLINARIO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012241-70.2018.811.0003 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, Marcos 

Wendel Apolinário, 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, 05 de dezembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1006734-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA CAMILO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAMILO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006734-31.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15561498, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 2 

(dois) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012721-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012721-48.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando as análises das medidas de urgência arvoradas na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 
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inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

28.02.2019, às 16h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012945-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA FRANCISCA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DOS PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012945-83.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. Cite-se 

a parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 4. Nomeio 

a Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 5. A seguir, 

providencie a parte requerente a apresentação da parte interditanda à 

perita nomeada para a realização da perícia, em resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre a higidez mental da parte interditanda. 

6. Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

serão suportados pelo Estado de Mato Grosso. 7. Sem prejuízo do 

cumprimento das disposições supra, determino que a equipe 

multidisciplinar forense proceda, imediatamente, ao estudo psicossocial 

das condições da parte interditanda, com elaboração de relatórios 

pormenorizados. 8. Quanto à medida de urgência arvorada na inicial, 

postergo a sua análise à juntada do estudo psicossocial das condições da 

parte interditanda. 9. Intime-se. 10. Notifique-se o Ministério Público. 11 . 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA RITA DE FÁTIMA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001635-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo o feito no 

estado em que se encontra homologando todos os atos já praticados. 2. 

Oficie-se à 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca para que 

preste informações quanto à formalização do arresto dos valores objeto 

deste feito nos autos do alvará judicial n.º 1003586-46.2017.811.0003, 

que tramita perante aquele juízo. 3. Quanto ao presente cumprimento de 

sentença recebo-o como habilitação de crédito. 4. Apensem-se os autos 

ao Proc. n.º 1007373-83.2017.8.11.0003 5. Cite-se o espólio, na pessoa 

de seu representante legal, bem como os eventuais herdeiros, para que, 

querendo, impugnem a habilitação ou com esta concordem, no prazo legal. 

6. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, 

para sua manifestação, no prazo legal. 7. No mais, havendo notícia de que 

o Sr. Alexandre Alves Ribeiro se encontra preso na Penitenciária Major 

Eldo Sá Correa, localizada nesta cidade, proceda-se a Sr. gestora 

judiciária com o translado de cópia das informações carreadas no ID: 

12131149 para o processo de n.° 1007373-83.2017.8.11.0003, para a 

adoção pelo juízo das providências cabíveis. 8. Após a resposta da 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca, venham-me os autos 

conclusos. 9. Intime-se 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001260-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMARCIA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001260-16.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. S.F.B. e M.F.B., 

representadas por sua genitora, Sr.ª Ronimarcia Brito da Silva 

(qualificadas nos autos), opuseram recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO em face da sentença proferida no ID: 15999387, alegando 

a existência de erro material. 2. Vieram-me os autos conclusos. Passo ao 

exame das razões suscitadas pela embargante. 3. De proêmio, é de se 

ressaltar que é imperioso o conhecimento do recurso sub examine, vez 

que presentes os requisitos de admissibilidade. 4. Frente à alegação de 

erro material, entendo que esta merece prosperar, haja vista que na 

sentença de ID: 15999387 foi determinada a expedição de alvará judicial 

em favor das partes para levantamento de numerários existentes do de 

cujus “Davi Paulo Aimone Silveira”, sendo que o correto seria “Wilson 

Fernando Ferreira dos Santos”, uma vez que as partes não tem nenhuma 

relação com a pessoa mencionada na sentença. 5. Ante o exposto, 

conheço do recurso em apreço e dou-lhe provimento, reconhecendo o 

erro material apontado pela embargante, e, per consequentiam, retifico a 

sentença proferida no ID: 15999387, item 8, que passará a ter a seguinte 

redação: “8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor da parte autora (qualificadas nos autos), 

autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário 

existente junto à Caixa Econômica em favor de WILSON FERNANDO 

FERREIRA DOS SANTOS, falecido.” 6. Permanecem inalterados os demais 

itens da sentença, a qual deverá ser regularmente cumprida. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000432-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANTIELEN DE OLIVEIRA CAMPOS DOS REIS (REQUERENTE)

LARISSA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000432-83.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o ofício de ID: 

15144291, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 

de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007774-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELLY DE SOUZA CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007774-82.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o ofício de ID: 

15252473, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 

de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002543-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DE LOURDES MIRANDA FRIEDERICH (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002543-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o ofício de ID: 

15254878, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 

de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005324-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENITA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005324-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por MIGUEL DA 

SILVA DIAS (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela inventariante, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da 

gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam 

expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de 

adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005924-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

VANESSA NASCIMENTO ALEIXO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BATISTA CABRAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005924-56.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ALIMENTOS E GUARDA aforada por 

SERGIO BATISTA CABRAL DA SILVA, VANESSA NASCIMENTO ALEIXO e 

MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DE ALMEIDA (qualificados nos 

autos). 2. Os requerentes aforaram ação para homologação do acordo 

relativo à guarda, direito de visitas e alimentos em favor da menor 

M.E.N.C.. 3. Manifestou-se o representante do Ministério Público pela 

homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Os requerentes têm legitimidade 

e estão bem representados, bem como inexistem irregularidades no 

processo, pelo que passamos diretamente à análise do pedido vestibular. 

6. Dessarte, estando os requerentes em comum acordo, diante da 

regularidade das cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado na exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil, deferindo a guarda do menor em favor da genitora. 8. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade de justiça. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007959-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES DOS ANJOS BARROS (AUTOR(A))

ABNEL FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR(A))

WALDEIR FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR(A))

VALDEMAR FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR(A))

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (AUTOR(A))

EVA FRANCISCA PEREIRA (AUTOR(A))

MANOEL FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR(A))

DURVALINA DOS ANJOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Orlando Alves de Oliveira OAB - MT10508/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR FLORINDA DOS ANJOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007959-23.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por NAIR 

FLORINDA DOS ANJOS (qualificada nos autos), na forma pleiteada pelo 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007817-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA NASCIMENTO MALHEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007817-19.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por PRISCILA 

NASCIMENTO VIEIRA (qualificada nos autos). 2. Segundo ressai dos 

autos, em suma, a parte requerente pugna pela retificação do nome do 

seu genitor em sua certidão de nascimento, visto que, por um erro de 

digitação, seu prenome ficou escrito como “Issac” sendo que o correto 

seria “Isaac”, pois segundo a autora o erro impede a retirada do seu 

passaporte e do diploma de sua graduação. 3. Manifestou-se o 

representante do Ministério Público pela procedência do pedido exordial. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 109, caput, da Lei n.º 

6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente. 6. A 

análise dos autos permite afirmar que o objetivo da parte requerente é a 

retificação do prenome de seu genitor em sua certidão de nascimento. 

Neste sentido, o pleito em testilha encontra amparo legal nas disposições 

ínsitas do art. 57, da Lei de Registros Públicos. 7. Nota-se que se trata de 

mera correção gráfica no prenome do genitor da parte autora, inexistindo 

qualquer alteração em seus sobrenomes. Sendo assim, pelo fato do nome 

ser uma das vertentes do princípio da dignidade humana, a procedência 

do pedido é medida que se impõe. 8. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em conformidade com a manifestação do 

Ministério Público, julgo procedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Digesto Processual Civil, determinando a retificação do prenome do genitor 

da parte autora em sua certidão de nascimento, (ID: 10189822), que 

passará a constar ISAAC GOMES VIEIRA, o que faço com espeque no art. 

109 e parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 9. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de 

Registros Públicos). 10. Notifique-se o representante do Parquet. 11. Sem 

condenação em custas e sem condenação em advocatícios, vez que 

incabíveis à espécie. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001301-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PIZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001301-46.2018.811.0003 Vistos etc. 1. JOSÉ CARLOS 

PIZA e ELIZABETE DA SILVA PIZA (qualificados nos autos) postulam a 

este juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor 

que consta em nome do de cujus, José Maria Piza, seu genitor, junto à 

Caixa Econômica Federal. 2. A inicial foi instruída com todos os 

documentos necessários para propositura da ação. 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. 

Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, os 

requerentes são filhos do falecido, conforme documentos acostados ao 

caderno processual, bem como que não há outros herdeiros, o que 

evidencia sua legitimidade para postular o presente alvará judicial. 5. 

Quanto à possibilidade da concessão do pretendido alvará sem a 

propositura do inventário, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ 

JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA 

POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE 

BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE 

ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado. (grifo 

nosso) 6. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 7. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor da parte autora (qualificada nos autos), 

autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário 

existente junto à Caixa Econômica em favor de seu genitor, José Maria 

Piza, falecido. 8. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento deste decisum. 9. Sem condenação em custas processuais, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Sem 

condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 

11. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008299-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

EMANOELLY SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008299-64.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por EMANOELLY SOUSA 

DA SILVA e DANIELLY SOUSA DA SILVA (qualificado nos autos). 2. 

Segundo ressai dos autos, em suma, as partes pugnam pela retificação no 

assento de civil das requerentes, requerendo a inclusão do patronímico de 

seu genitor, qual seja “Machado”, passando a Emanoelly Machado Sousa 

da Silva e Danielly Machado Sousa da Silva. 3. Manifestou-se o 

representante do Ministério Público pela procedência do pedido exordial. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 109, caput, da Lei n.º 

6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente. 6. A 

análise dos autos permite afirmar que o objetivo da parte requerente é a 

retificação do seu assento civil. Neste sentido, o pleito em testilha 

encontra amparo legal nas disposições ínsitas do art. 57, da Lei de 

Registros Públicos. 7. Resta patente, pelo que se denota de todos os 

documentos carreados aos autos, a existência do patronímico que se 

deseja incluir no assento civil da parte autora e que ele é ostentado por um 

dos seus ascendentes em linha reta, sendo assim, prestigiando a 

importância do sobrenome na formação da identidade de uma família e em 

respeito à proteção à entidade familiar, conferida pelo art. 203, inciso I, da 

Constituição Federal, bem como em observância de não haver prejuízo a 

terceiros e estar em consonância com o parecer ministerial, a procedência 

do pedido é medida que se impõe. 8. Neste mesmo sentido é o 

entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos: “EMENTA: 

RECURSO DE APELAÇÃO - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - 

INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ PATERNA. POSSIBILIDADE. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ACRÉSCIMO DO APELIDO DE FAMÍLIA – 

POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.109 DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUIZO. 

Reconhecido e provido RECURSO. O art. 1.109 do CPC, abre a 

possibilidade de não se obrigar o juiz, nos procedimentos de jurisdição 

voluntária, à observância do critério de legalidade estrita, abertura essa, 

contudo, limitada ao ato de decidir, por exemplo, com base na equidade e 

na adoção da solução mais conveniente e oportuna à situação concreta." 

(REsp n.º 623.047/RJ, 3ª T/STJ, relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 14/12/2004, 

ementa parcial). Neste contexto, pertinente a retificação do registro civil, 

para inclusão do patronímico da Avó paterna quando a alteração visa 

facilitar o reconhecimento social e prestigia o congraçamento familiar, não 

causando prejuízos aos demais apelidos da família ou de terceiros. (TJ/MT. 

Ap. 163595/2015, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, 

Julgado em 02.03.2016, Publicado no DJE 09.03.2016). (grifo nosso). 9. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, julgo procedente o 

pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, para 

determinar ao oficial do registro civil competente que proceda à retificação 

no assento de civil das requerentes, na forma a seguir especificada: a) A 

requerente EMANOELLY SOUSA DA SILVA deverá ter o nome 

devidamente retificado em seu assento civil, para que passe a constar 

seu nome como EMANOELLY MACHADO SOUSA DA SILVA. b) A 

requerente DANIELLY SOUSA DA SILVA deverá ter o nome devidamente 

retificado em seu assento civil, para que passe a constar seu nome como 

DANIELLY MACHADO SOUSA DA SILVA. 10. Expeçam-se os mandados e 

ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de Registros Públicos). 11. 

Notifique-se o representante do Parquet. 12. Sem condenação em custas 

e sem condenação em honorários advocatícios, vez que incabíveis à 

espécie. 13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006591-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n. 1006591-42.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por WAGNER DE 

OLIVEIRA MACHADO (qualificado nos autos). 2. Segundo ressai dos 

autos, em suma, a parte requerente pugna pela retificação de seu nome n 

certidão de casamento, visto que, este lhe foi gravado de forma errônea, 
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constando como “Vagner”, razão pela qual postula sua retificação para 

“Wagner”. 3. Manifestou-se o representante do Ministério Público pela 

procedência do pedido exordial. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. De acordo com o disposto 

no art. 109, caput, da Lei n.º 6.015/73 (LRP), é possível que aquele que 

deseja ver retificado assentamento no registro civil, o requeira ao 

magistrado competente. 6. A análise dos autos permite afirmar que o 

objetivo da parte requerente é a retificação do seu assento civil. Neste 

sentido, o pleito em testilha encontra amparo legal nas disposições ínsitas 

do art. 57, da Lei de Registros Públicos. 7. Resta patente, pelo que se 

denota de todos os demais documentos do requerente consta como 

Wagner de Oliveira Machado, evidenciando o equívoco em seu registro de 

casamento, pelo que, em consonância com o parecer ministerial, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. 8. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com a 

manifestação do Ministério Público, julgo procedente o pedido, ex vi do art. 

487, inciso I, do Digesto Processual Civil, determinando a retificação da 

certidão de casamento da parte autora (ID: 14736056), que deverá 

constar WAGNER DE OLIVEIRA MACHADO, o que faço com espeque no 

art. 109 e parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 9. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de 

Registros Públicos). 10. Notifique-se o representante do Parquet. 11. Sem 

condenação em custas e sem condenação em advocatícios, vez que 

incabíveis à espécie. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005370-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CELMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA DE FATIMA SANTOS CELMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005370-58.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por ANTÔNIO CELMO em face de 

ILZA DE FÁTIMA SANTOS CELMO (qualificados nos autos). 2. No ID: 

14791618 requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de 

mérito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito, 

e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito 

quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que 

a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que 

não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual 

Civil, sendo, então, possível à parte requerente a desistência da ação nos 

termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que nos autos consta, em conformidade com a manifestação do Ministério 

Público, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso 

VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000287-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA (RÉU)

 

CERTIFICO, em cumprimento ao determinado, que foi designada AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, a ser realizada no dia 14 de MARÇO de 2019, às 13h, 

no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001184-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. J. (REQUERIDO)

A. T. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001184-55.2018.8.11.0003 Vistos etc., Diante da devolução da carta 

precatória (ID 15115485), abra-se vista dos autos à parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito, oportunidade em que deverá apresentar 

endereço atualizado da demandada Thayane. Intime-se. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 27 de novembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000333-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. A. (REQUERENTE)

V. A. D. J. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o patrono dos requerentes para fazer as partes comparecerem 

no mesmo dia e horário na Secretaria da 2ª vara de Família e Sucessões a 

fim de assinar termo de guarda COMPARTILHADA, no prazo de 05 (cinco) 

dias

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013062-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMIR FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1013062-74.2018.8.11.0003 Vistos etc., Considerando-se que a 

demanda sucessória concernente a presente habilitação de crédito se 

encontra em trâmite perante a 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca sob nº. 1008537-49.2018.8.11.0003 e, invocando o quanto 

disposto no art. 642, §1º, do CPC, DECLINO de minha competência 

jurisdicional em favor da Primeira Vara de Família e Sucessões de 

Rondonópolis/MT, para onde determino a remessa deste feito. Após, 

preclusa a via recursal, remeta-se o processo ao referido juízo, efetuadas 

as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT, 03 de dezembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000447-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZILIA FRANCISCA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006609-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO AO DRº EMERSON CORDEIRO SILVA, representando o polo 

ativo, para que manifeste-se acerca da Certidão da Diligência juntada pelo 

oficial de justiça Id. nº 16854072 , tendo em vista que tem pericia 

designada para o DIA 14 de DEZEMBRO de 2018, às 14h45min, na sala de 

reunião deste Fórum, e a certidão do Oficial consta que o endereço 

apresentado nos autos encontra-se incompleto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO INDEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do executado, porque não foi expedido 

nenhuma RPV nos autos. O feito ainda está aguardando a confecção dos 

cálculos por parte da Secretaria da Presidência do TJMT (vide ofício 

159/2018, página 669). Reitere-se aquele ofício. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO INDEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do executado, porque não foi expedido 

nenhuma RPV nos autos. O feito ainda está aguardando a confecção dos 

cálculos por parte da Secretaria da Presidência do TJMT (vide ofício 

159/2018, página 669). Reitere-se aquele ofício. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO INDEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do executado, porque não foi expedido 

nenhuma RPV nos autos. O feito ainda está aguardando a confecção dos 

cálculos por parte da Secretaria da Presidência do TJMT (vide ofício 

159/2018, página 669). Reitere-se aquele ofício. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO INDEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do executado, porque não foi expedido 

nenhuma RPV nos autos. O feito ainda está aguardando a confecção dos 

cálculos por parte da Secretaria da Presidência do TJMT (vide ofício 

159/2018, página 669). Reitere-se aquele ofício. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO INDEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do executado, porque não foi expedido 

nenhuma RPV nos autos. O feito ainda está aguardando a confecção dos 

cálculos por parte da Secretaria da Presidência do TJMT (vide ofício 

159/2018, página 669). Reitere-se aquele ofício. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO INDEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do executado, porque não foi expedido 

nenhuma RPV nos autos. O feito ainda está aguardando a confecção dos 

cálculos por parte da Secretaria da Presidência do TJMT (vide ofício 

159/2018, página 669). Reitere-se aquele ofício. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO INDEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do executado, porque não foi expedido 

nenhuma RPV nos autos. O feito ainda está aguardando a confecção dos 

cálculos por parte da Secretaria da Presidência do TJMT (vide ofício 

159/2018, página 669). Reitere-se aquele ofício. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO INDEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do executado, porque não foi expedido 

nenhuma RPV nos autos. O feito ainda está aguardando a confecção dos 

cálculos por parte da Secretaria da Presidência do TJMT (vide ofício 

159/2018, página 669). Reitere-se aquele ofício. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO INDEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas do executado, porque não foi expedido 

nenhuma RPV nos autos. O feito ainda está aguardando a confecção dos 

cálculos por parte da Secretaria da Presidência do TJMT (vide ofício 

159/2018, página 669). Reitere-se aquele ofício. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004536-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA FABRIS MAIA DUARTE (EXECUTADO)

 

Vistos etc., A Fazenda Pública do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificada e representada nos autos, propõe execução 

fiscal em face da GABRIELA FABRIS MAIA DUARTE, igualmente 

qualificada, pleiteando, dentre outros, a citação da devedora para 

pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus bens. 
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Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – Id. 14145588 –. É o relatório. Fundamento e 

decido. Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da 

execução, uma vez que o débito foi devidamente quitado. 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. 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. Por derradeiro, 

determino o levantamento dos valores penhorados, – Id. 8191252 –, 

devendo os autos ficarem arquivados até que seja apresentado dados 

bancários para devolução do valor. Com o trânsito em julgado e após o 

pagamento das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

TERMO DE SORTEIO DE JURADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS E 

EXTRAORDINÁRIAS DO TRIBUNAL JÚRI DESTA COMARCA A SEREM 

REALIZADAS NO ANO DE 2019.

* O Termo de Sorteio completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009134-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NUNES CAVALHEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão negativa da senhora Oficiala de Justiça 

de ID 16836885.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000685-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a certidão negativa do senhor Oficial de Justiça 

de ID 16683090.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007392-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007392-19.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SILVIA 

HELENA SCHIMIDT EXECUTADO: CARLOS ALBERTO DOMORADSKI Vistos 

etc. Pedido de parcelamento das custas e taxa judiciária que Sílvia Helena 

Schimidt, devidamente qualificada, apresentou no bojo da ação de 

execução. Oportunizada a comprovação de sua alegada hipossuficiência 

pela decisão de p. 14513438, simplesmente reiterou o pedido de 

parcelamento do preparo da causa no Id. 14777907, restringindo-se a 

dizer que não possui condições de arcar com o preparo todo de uma vez, 

sob a alegação que o crédito da ação é mera expectativa de direito. 

Juntados documentos nos Id. 14777936, Id. 14777942 e Id. 14777947. É o 

sucinto relato. Decido. Embora a parte exequente tenha alegado não 

possuir condições de arcar com o preparo da causa todo de uma vez, não 

aparenta ser hipossuficiente, haja vista que pretende perceber na ação 

em questão, a expressiva quantia de R$ 1.713.852,63, a título de 

honorários advocatícios. Como insta, a parte exequente é titular de uma 

serventia no Estado do Maranhão e aparentemente atuava como 

advogada antes disso, já que informado nos fatos que o crédito da ação 

executiva é a título de honorários advocatícios. Portanto, os recursos 

oriundos apenas da serventia não podem ser determinantes para a 

concessão do parcelamento pretendido, uma vez que pelo crédito que se 

pretende perceber a parte exequente possui outros meios de renda além 

do mencionado. Ora, quem ganha tal quantia, por um único serviço, ainda 

que seja anual, não pode ser considerado hipossuficiente 

financeiramente. Seria em torno de R$ 142.821,00 mensais como média de 

renda. O que é considerado um excelente rendimento mensal para os 

padrões de mercado, sem contar o valor mensal percebido pela serventia 

que aduziu ser de R$ 21.454,27. Quem aufere ou pretende auferir essa 

renda não passará fome e nem sua família, se tiver de pagar as custas e 

as despesas processuais de uma única vez. Isto posto, indefiro o 

parcelamento das custas, ante as evidências de que a parte exequente 

não se enquadra no conceito jurídico de hipossuficiência, mesmo que 

momentaneamente, devendo preparar o feito em 15 dias. Caso não haja o 

preparo do feito no referido lapso, será cancelada sua distribuição e 

consequentemente extinto o processo sem alcance de mérito, equivalendo 

ao indeferimento da petição inicial, a teor dos arts. 290, 320 e 321, 

parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de dezembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010279-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES GAMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão negativa do senhor Oficial de Justiça de 

ID 16882031.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011871-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIN J. SAAD - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16843191.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005254-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SCHEEREN (EXEQUENTE)

PEDRO PAULO SCHEEREN (EXEQUENTE)

AIRDES MARIA SCHEEREN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PAULO ZAMBIAZI (EXECUTADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI (EXECUTADO)

GUSTAVO PAULO ZAMBIAZI (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão da senhora Oficiala de Justiça de ID 

14133410.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DIOLINDO ALMEIDA (RÉU)

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre as cartas de citação devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010029-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME BATISTA DA SILVA (RÉU)

PAULO ROGERIO WEBER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobe a certidão negativa do senhor Oficial de Justiça de 

ID 16843268.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004767-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a carta de citação devolvida pela alínea 

"mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006895-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

VECELLI PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre as cartas de citação devolvidas pela alínea 

"mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006660-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.F. DA CRUZ ENGENHARIA (EXECUTADO)

MARCELO FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre as cartas de citação devolvidas pela alínea 

"mudou-se".

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009032-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRITEC CLIMATIZACAO EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que compareci a Rua dos Moricotes e deixei de efetuar a 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de REFRITEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME em 

virtude de não ter encontrado a mesma. Certifico ainda, que na referida 

Rua, a numeração termina no 255. Certifico finalmente, que no nº 246 

funciona a Elesson Refrigeração e o proprietário não conhece a 

Executada. O referido é verdade e dou fé. /MT, 3 de dezembro de 2018. 

RICARDO BARSAND PINHEIRO Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009209-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, eu, FERNANDO KREUZ DALLAGNOL, Oficial 

de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo 

Juiz de Direito da TERCEIRA VARA CÍVEL desta Comarca de Sinop/MT, 

Excelentíssimo Senhor Doutor CLÓVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO, e, 

extraído dos autos de nº. 1009209-21.2018.8.11.0015, diligenciei no dia 

27/11/2018, às 17h00min até o endereço fornecido nos Autos, onde deixei 

de CITAR a Empresa PLT Empreendimentos Imobiliários Eireli, uma vez que 

esta é desconhecida no nº 3219, sala 4, Avenida dos Jacarandas, 

segundo informações obtidas junto a Sra. Liliane Xavier, secretaria da 

Empresa Poltronieri e Rosa Agronegócio, empresa esta que ocupa as 

salas 3 e 4 do referido imóvel há mais de 7 anos. Sendo assim, devolvo o 

mandado para que lhe seja conferido seus devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. Sinop, 28 de novembro de 2018. Fernando Kreuz 

Dallagnol Oficial de Justiça Matrícula 25624

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011333-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEI WILSMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011333-74.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: VOLNEI 

WILSMANN VISTOS, ETC... Cite-se o executado para que no prazo de três 

dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, 

podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da 

segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 
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em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para 

conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder da 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir a 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

do executado, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado o 

executado, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011526-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNO LIELL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011526-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ERNO LIELL Vistos, etc... 

Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais 

vinculadas ao presente feito na forma como determinada no Provimento 

22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e 

parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. E ainda, para que traga aos autos o estatuto social do 

Banco Bradesco Financiamentos S/A. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011474-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR SILVA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011474-93.2018.8.11.0015. AUTOR(A): EDMAR SILVA 

NEVES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc... Não havendo elementos que desabonem a 

declaração de pobreza firmada pelo Requerente, defiro a ele os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Considerando que público e notório que 

em casos como o presente, a Seguradora Lider S/A não celebra 

composições amigáveis antes de ser realizada a perícia médica, determino 

a citação da Requerida para que no prazo de 15 dias, querendo, conteste 

o presente ação, sob pena de revelia e confissão. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011417-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCV TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011417-75.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: GALEAO 

DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. EXECUTADO: JCV TRANSPORTES & 

LOGISTICA EIRELI - ME Vistos, etc... Intime-se a Exequente para que 

efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na 

forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010710-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CIPRIANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010710-10.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: FERNANDO 

CIPRIANO DOS SANTOS EXECUTADO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA 

LTDA Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

ação foi distribuída por dependência ao processo nº 

1002346-20.2016.8.11.0015, que tramita perante a 1ª Vara Cível desta 

Comarca. Deste modo, declino da competência em favor da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida e apensada 

ao processo nº 1002346-20.2016.8.11.0015. Proceda-se as baixas de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011526-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNO LIELL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011526-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ERNO LIELL Vistos, etc... 

Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais 

vinculadas ao presente feito na forma como determinada no Provimento 

22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e 

parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. E ainda, para que traga aos autos o estatuto social do 

Banco Bradesco Financiamentos S/A. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010073-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (REQUERIDO)

LAGOA CLARA AGRICOLA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA OAB - MT18771/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FELIPE MENIN CINTRA (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS S. LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a advogada dos requeridos para que informe nos autos se o seu 

assistente técnico comparecerá perante esta escrivania no dia 

10/12/2018, às 13 horas para o início dos trabalhos periciais, visto a falta 

de tempo hábil de sua nomeação para o envio de correspondência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010073-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (REQUERIDO)

LAGOA CLARA AGRICOLA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA OAB - MT18771/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FELIPE MENIN CINTRA (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS S. LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco(5) dias efetue o 

pagamento dos honorários periciais, conforme ID 16614875, no valor de 

R$ 13.530,00, devendo referida importância ser depositada através de 

guia de depósito judicial e anexada aos autos para posterior realização da 

perícia. Deverá também informar nos autos se o seu assistente 

comparecerá na data designada para o início dos trabalhos periciais, 

independentemente de intimação, visto que a correspondência 

encaminhada foi recebida por outra pessoa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011559-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DE LIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR OAB - MT0008384A-B 

(ADVOGADO(A))

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, manifestando nos autos de carta precatória N.º 

0002569-90.2018.8.16.0108, em trâmite na Comarca de Maringá - Pr - Foro 

Regional de Mandaguaçu - PR quanto a certidão do oficial de justiça, onde 

consta que não foi possível realizar a citação do executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011204-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENDIRA PICHLER TESTOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1011204-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ENDIRA PICHLER TESTOLIN RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Processo nº 

1011204-69.2018.8.11.0015 Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com antecipação de tutela e pedido de danos morais que 

Endira Pichler Testolin move contra Unimed Norte do Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho médico. Aduz a autora que possui uma doença 

denominada “insuficiência renal crônica secundária a glomerulopatia 

crônica”, fazendo o procedimento de hemodiálise três vezes por semana, 

necessitando de transplante de rim. Esclarece que encontrou uma 

doadora compatível e que solicitou autorização para a cirurgia perante a 

cooperativa requerida, a qual foi agendada na cidade de São Paulo-SP. 

Afirma que após o referido agendamento, foi informada pela requerida de 

que os honorários médicos não estavam inclusos para a realização da 

cirurgia em São Paulo e que ela deveria realizar o procedimento na cidade 

de Curitiba-PR, onde demoraria pelo menos mais quatro meses para a 

realização do transplante. Aduz que possui plano de saúde com 

abrangência nacional e que isso lhe possibilita a escolha de onde melhor 

lhe convier para a realização da cirurgia, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de que seja determinado à requerida que “autorize e/ou 

custeie a internação e demais procedimentos médicos necessários 

descrito nesta peça inicial e os futuros que venham a ser necessários 

para a vida da Autora, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

1.000,00”. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Cinge-se a controvérsia acerca da 

obrigatoriedade ou não de a requerida custear o transplante renal da 

autora na cidade de São Paulo-SP, junto ao Hospital Beneficência 

Portuguesa. Por um lado, a autora afirma em sua exordial que seu plano de 

saúde possui abrangência nacional, e sendo assim ela possui a 

prerrogativa de optar pela realização da cirurgia onde lhe for mais 

conveniente, e por outro lado, a requerida esclarece que “os planos de 

saúde por ela comercializados não possuem cláusula de livre escolha de 

prestadores, motivo pelo qual todo atendimento almejado deverá ser 

previamente solicitado e, acaso haja cobertura contratual, executado 

através dos prestadores credenciados/cooperados e/ou contratado por 

esta Operadora”, conforme se verifica no doc. ID 16614227. Ocorre que a 

autora não se encontra exigindo que o transplante seja realizado por um 

profissional médico específico, mas sim que a cirurgia seja realizada na 

cidade de São Paulo-SP, e nada mais. Os documentos ID 16614223 e ID 

16614226 evidenciam que a requerida autorizou 10 diárias de apartamento 

standart e o procedimento de transplante renal para a autora e a doadora 

junto ao “HOSPITAL BP”, com data sugerida para internação em 

24.10.2018, no entanto, em data de 26.10.2018, informou à autora que o 

procedimento deveria ser realizado com a médica Luciana Soares 

Percegona em Curitiba-PR, ID 16614227. Ocorre que ao art. 2º da 

Resolução Normativa nº 259/2011 da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar dispõe que “A operadora deverá garantir o acesso do 

beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das 

coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que 

seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação 

do produto”. Desta forma, se a autora/beneficiária possui plano de saúde 

de abrangência nacional e demandou o serviço de transplante na cidade 

de São Paulo-SP, é nessa cidade que a operadora/requerida deverá 

garantir o acesso ao procedimento almejado. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA NACIONAL - NEGATIVA DE COBERTURA - RECURSO A 

SE NEGA PROVIMENTO. -1) Comprovado que o usuário contratou plano 

com cobertura nacional, e em sendo a Unimed FAMA integrante do 

conjunto de cooperativas que formam o Sistema Nacional Unimed, 

afigura-se indevida a negativa de atendimento aqui no Estado do Amapá. - 

2) Mantida a decisão que determinou que a Unimed FAMA procedesse ao 

atendimento no Amapá dos usuários da Unimed Rio e Unimed Juiz de Fora. 

- 3) Agravo desprovido. (TJ-AP - AI: 00026056520178030000 AP, Relator: 

Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 30/01/2018, 

Tribunal) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED PORTO ALEGRE. 

NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE CIRURGIA REALIZADA FORA 

DA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. 

VOLUMOSO TUMOR NA REGIÃO PARIETAL À DIREITA DO CÉREBRO. 

NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA 

DO PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. 1. No caso em tela, 

trata-se de tumor volumoso, sendo indicado o tratamento cirúrgico e, 

devido à extensão da lesão, há risco de dano a áreas nobres (área 

motora), não se inferindo a ausência de urgência, uma vez que 

imprescindível o tratamento precoce da doença, não deixando dúvida o 

relatório médico quanto à necessidade de realização do tratamento 

cirúrgico, justificada pela extensão da lesão. 2. Os planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Proteção do Consumidor, devendo suas 

cláusulas guardar harmonia com tal diploma legal, tomando-o como o norte 

para a interpretação e elaboração das cláusulas contratuais, 

especialmente a respeito do conhecimento do consumidor acerca do 

conteúdo do negócio jurídico, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, 

principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em relação ao 

fornecedor. 3. Inexiste proibição para que se delimite a área de 

abrangência do plano de saúde, contudo, constitui direito da autora, 

pessoa idosa e com necessidade de se socorrer de seus familiares 

residentes na cidade do Rio de Janeiro, utilizar-se da cobertura do plano 

de saúde contratado, ainda mais quando expressamente estipulado no 

contrato o serviço de prestação médica em âmbito nacional. (TJ-RS - AC: 

70042339242 RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Data de 

Julgamento: 22/06/2011, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 29/06/2011) Muito embora no e-mail ID 16614227 a 

requerida alegue que não possui acordo com o Hospital Beneficência 
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Portuguesa para a realização do transplante renal solicitado pela autora, 

os documentos ID 16614223 e 16614226 demonstram que em 10.10.2018 

ela autorizou a realização do referido procedimento, não havendo que se 

falar que dito nosocômio encontra-se fora da sua área de abrangência. 

Ademais, a médica que assiste a autora esclareceu no documento ID 

16756619 que a demora na realização do transplante renal fará com que 

ela necessite prolongar as suas sessões de hemodiálise, ocasionando um 

aumento de complicações cardiovasculares, o que evidencia a urgência 

em seu procedimento. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 300 do CPC, eis que a autora possui Plano de Saúde de 

abrangência nacional perante a requerida, e considerando que “a 

operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e 

procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da 

ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 

10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o 

beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica 

de abrangência e da área de atuação do produto”, art. 2º da RN nº 

259/2011 da ANS, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar 

que a requerida proceda ao que for necessário para a realização do 

transplante renal da autora, no Hospital Beneficência Portuguesa, 

conforme guias de solicitação de internação nº 1093252 e 1093231, Ids 

16614223 e 16614226, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 5.000,00. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual, intimando-a para que cumpra a presente decisão. Designo 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 17:00 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. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011204-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENDIRA PICHLER TESTOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1011204-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ENDIRA PICHLER TESTOLIN RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Processo nº 

1011204-69.2018.8.11.0015 Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com antecipação de tutela e pedido de danos morais que 

Endira Pichler Testolin move contra Unimed Norte do Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho médico. Aduz a autora que possui uma doença 

denominada “insuficiência renal crônica secundária a glomerulopatia 

crônica”, fazendo o procedimento de hemodiálise três vezes por semana, 

necessitando de transplante de rim. Esclarece que encontrou uma 

doadora compatível e que solicitou autorização para a cirurgia perante a 

cooperativa requerida, a qual foi agendada na cidade de São Paulo-SP. 

Afirma que após o referido agendamento, foi informada pela requerida de 

que os honorários médicos não estavam inclusos para a realização da 

cirurgia em São Paulo e que ela deveria realizar o procedimento na cidade 

de Curitiba-PR, onde demoraria pelo menos mais quatro meses para a 

realização do transplante. Aduz que possui plano de saúde com 

abrangência nacional e que isso lhe possibilita a escolha de onde melhor 

lhe convier para a realização da cirurgia, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de que seja determinado à requerida que “autorize e/ou 

custeie a internação e demais procedimentos médicos necessários 

descrito nesta peça inicial e os futuros que venham a ser necessários 

para a vida da Autora, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

1.000,00”. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Cinge-se a controvérsia acerca da 

obrigatoriedade ou não de a requerida custear o transplante renal da 

autora na cidade de São Paulo-SP, junto ao Hospital Beneficência 

Portuguesa. Por um lado, a autora afirma em sua exordial que seu plano de 

saúde possui abrangência nacional, e sendo assim ela possui a 

prerrogativa de optar pela realização da cirurgia onde lhe for mais 

conveniente, e por outro lado, a requerida esclarece que “os planos de 

saúde por ela comercializados não possuem cláusula de livre escolha de 

prestadores, motivo pelo qual todo atendimento almejado deverá ser 

previamente solicitado e, acaso haja cobertura contratual, executado 

através dos prestadores credenciados/cooperados e/ou contratado por 

esta Operadora”, conforme se verifica no doc. ID 16614227. Ocorre que a 

autora não se encontra exigindo que o transplante seja realizado por um 

profissional médico específico, mas sim que a cirurgia seja realizada na 

cidade de São Paulo-SP, e nada mais. Os documentos ID 16614223 e ID 

16614226 evidenciam que a requerida autorizou 10 diárias de apartamento 

standart e o procedimento de transplante renal para a autora e a doadora 

junto ao “HOSPITAL BP”, com data sugerida para internação em 

24.10.2018, no entanto, em data de 26.10.2018, informou à autora que o 

procedimento deveria ser realizado com a médica Luciana Soares 

Percegona em Curitiba-PR, ID 16614227. Ocorre que ao art. 2º da 

Resolução Normativa nº 259/2011 da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar dispõe que “A operadora deverá garantir o acesso do 

beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das 

coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que 

seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação 

do produto”. Desta forma, se a autora/beneficiária possui plano de saúde 

de abrangência nacional e demandou o serviço de transplante na cidade 

de São Paulo-SP, é nessa cidade que a operadora/requerida deverá 

garantir o acesso ao procedimento almejado. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA NACIONAL - NEGATIVA DE COBERTURA - RECURSO A 

SE NEGA PROVIMENTO. -1) Comprovado que o usuário contratou plano 

com cobertura nacional, e em sendo a Unimed FAMA integrante do 

conjunto de cooperativas que formam o Sistema Nacional Unimed, 

afigura-se indevida a negativa de atendimento aqui no Estado do Amapá. - 

2) Mantida a decisão que determinou que a Unimed FAMA procedesse ao 

atendimento no Amapá dos usuários da Unimed Rio e Unimed Juiz de Fora. 

- 3) Agravo desprovido. (TJ-AP - AI: 00026056520178030000 AP, Relator: 

Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 30/01/2018, 

Tribunal) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED PORTO ALEGRE. 

NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE CIRURGIA REALIZADA FORA 

DA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. 

VOLUMOSO TUMOR NA REGIÃO PARIETAL À DIREITA DO CÉREBRO. 

NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA 

DO PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. 1. No caso em tela, 

trata-se de tumor volumoso, sendo indicado o tratamento cirúrgico e, 

devido à extensão da lesão, há risco de dano a áreas nobres (área 

motora), não se inferindo a ausência de urgência, uma vez que 

imprescindível o tratamento precoce da doença, não deixando dúvida o 

relatório médico quanto à necessidade de realização do tratamento 

cirúrgico, justificada pela extensão da lesão. 2. Os planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Proteção do Consumidor, devendo suas 

cláusulas guardar harmonia com tal diploma legal, tomando-o como o norte 

para a interpretação e elaboração das cláusulas contratuais, 

especialmente a respeito do conhecimento do consumidor acerca do 

conteúdo do negócio jurídico, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, 

principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em relação ao 

fornecedor. 3. Inexiste proibição para que se delimite a área de 

abrangência do plano de saúde, contudo, constitui direito da autora, 

pessoa idosa e com necessidade de se socorrer de seus familiares 

residentes na cidade do Rio de Janeiro, utilizar-se da cobertura do plano 

de saúde contratado, ainda mais quando expressamente estipulado no 

contrato o serviço de prestação médica em âmbito nacional. (TJ-RS - AC: 

70042339242 RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Data de 

Julgamento: 22/06/2011, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 29/06/2011) Muito embora no e-mail ID 16614227 a 
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requerida alegue que não possui acordo com o Hospital Beneficência 

Portuguesa para a realização do transplante renal solicitado pela autora, 

os documentos ID 16614223 e 16614226 demonstram que em 10.10.2018 

ela autorizou a realização do referido procedimento, não havendo que se 

falar que dito nosocômio encontra-se fora da sua área de abrangência. 

Ademais, a médica que assiste a autora esclareceu no documento ID 

16756619 que a demora na realização do transplante renal fará com que 

ela necessite prolongar as suas sessões de hemodiálise, ocasionando um 

aumento de complicações cardiovasculares, o que evidencia a urgência 

em seu procedimento. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 300 do CPC, eis que a autora possui Plano de Saúde de 

abrangência nacional perante a requerida, e considerando que “a 

operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e 

procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da 

ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 

10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o 

beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica 

de abrangência e da área de atuação do produto”, art. 2º da RN nº 

259/2011 da ANS, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar 

que a requerida proceda ao que for necessário para a realização do 

transplante renal da autora, no Hospital Beneficência Portuguesa, 

conforme guias de solicitação de internação nº 1093252 e 1093231, Ids 

16614223 e 16614226, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 5.000,00. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual, intimando-a para que cumpra a presente decisão. Designo 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 17:00 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. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1011204-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ENDIRA PICHLER TESTOLIN RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Processo nº 

1011204-69.2018.8.11.0015 Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com antecipação de tutela e pedido de danos morais que 

Endira Pichler Testolin move contra Unimed Norte do Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho médico. Aduz a autora que possui uma doença 

denominada “insuficiência renal crônica secundária a glomerulopatia 

crônica”, fazendo o procedimento de hemodiálise três vezes por semana, 

necessitando de transplante de rim. Esclarece que encontrou uma 

doadora compatível e que solicitou autorização para a cirurgia perante a 

cooperativa requerida, a qual foi agendada na cidade de São Paulo-SP. 

Afirma que após o referido agendamento, foi informada pela requerida de 

que os honorários médicos não estavam inclusos para a realização da 

cirurgia em São Paulo e que ela deveria realizar o procedimento na cidade 

de Curitiba-PR, onde demoraria pelo menos mais quatro meses para a 

realização do transplante. Aduz que possui plano de saúde com 

abrangência nacional e que isso lhe possibilita a escolha de onde melhor 

lhe convier para a realização da cirurgia, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de que seja determinado à requerida que “autorize e/ou 

custeie a internação e demais procedimentos médicos necessários 

descrito nesta peça inicial e os futuros que venham a ser necessários 

para a vida da Autora, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

1.000,00”. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Cinge-se a controvérsia acerca da 

obrigatoriedade ou não de a requerida custear o transplante renal da 

autora na cidade de São Paulo-SP, junto ao Hospital Beneficência 

Portuguesa. Por um lado, a autora afirma em sua exordial que seu plano de 

saúde possui abrangência nacional, e sendo assim ela possui a 

prerrogativa de optar pela realização da cirurgia onde lhe for mais 

conveniente, e por outro lado, a requerida esclarece que “os planos de 

saúde por ela comercializados não possuem cláusula de livre escolha de 

prestadores, motivo pelo qual todo atendimento almejado deverá ser 

previamente solicitado e, acaso haja cobertura contratual, executado 

através dos prestadores credenciados/cooperados e/ou contratado por 

esta Operadora”, conforme se verifica no doc. ID 16614227. Ocorre que a 

autora não se encontra exigindo que o transplante seja realizado por um 

profissional médico específico, mas sim que a cirurgia seja realizada na 

cidade de São Paulo-SP, e nada mais. Os documentos ID 16614223 e ID 

16614226 evidenciam que a requerida autorizou 10 diárias de apartamento 

standart e o procedimento de transplante renal para a autora e a doadora 

junto ao “HOSPITAL BP”, com data sugerida para internação em 

24.10.2018, no entanto, em data de 26.10.2018, informou à autora que o 

procedimento deveria ser realizado com a médica Luciana Soares 

Percegona em Curitiba-PR, ID 16614227. Ocorre que ao art. 2º da 

Resolução Normativa nº 259/2011 da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar dispõe que “A operadora deverá garantir o acesso do 

beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das 

coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que 

seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação 

do produto”. Desta forma, se a autora/beneficiária possui plano de saúde 

de abrangência nacional e demandou o serviço de transplante na cidade 

de São Paulo-SP, é nessa cidade que a operadora/requerida deverá 

garantir o acesso ao procedimento almejado. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA NACIONAL - NEGATIVA DE COBERTURA - RECURSO A 

SE NEGA PROVIMENTO. -1) Comprovado que o usuário contratou plano 

com cobertura nacional, e em sendo a Unimed FAMA integrante do 

conjunto de cooperativas que formam o Sistema Nacional Unimed, 

afigura-se indevida a negativa de atendimento aqui no Estado do Amapá. - 

2) Mantida a decisão que determinou que a Unimed FAMA procedesse ao 

atendimento no Amapá dos usuários da Unimed Rio e Unimed Juiz de Fora. 

- 3) Agravo desprovido. (TJ-AP - AI: 00026056520178030000 AP, Relator: 

Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 30/01/2018, 

Tribunal) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED PORTO ALEGRE. 

NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE CIRURGIA REALIZADA FORA 

DA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. 

VOLUMOSO TUMOR NA REGIÃO PARIETAL À DIREITA DO CÉREBRO. 

NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA 

DO PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. 1. No caso em tela, 

trata-se de tumor volumoso, sendo indicado o tratamento cirúrgico e, 

devido à extensão da lesão, há risco de dano a áreas nobres (área 

motora), não se inferindo a ausência de urgência, uma vez que 

imprescindível o tratamento precoce da doença, não deixando dúvida o 

relatório médico quanto à necessidade de realização do tratamento 

cirúrgico, justificada pela extensão da lesão. 2. Os planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Proteção do Consumidor, devendo suas 

cláusulas guardar harmonia com tal diploma legal, tomando-o como o norte 

para a interpretação e elaboração das cláusulas contratuais, 

especialmente a respeito do conhecimento do consumidor acerca do 

conteúdo do negócio jurídico, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, 

principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em relação ao 

fornecedor. 3. Inexiste proibição para que se delimite a área de 

abrangência do plano de saúde, contudo, constitui direito da autora, 

pessoa idosa e com necessidade de se socorrer de seus familiares 

residentes na cidade do Rio de Janeiro, utilizar-se da cobertura do plano 

de saúde contratado, ainda mais quando expressamente estipulado no 

contrato o serviço de prestação médica em âmbito nacional. (TJ-RS - AC: 

70042339242 RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Data de 

Julgamento: 22/06/2011, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
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da Justiça do dia 29/06/2011) Muito embora no e-mail ID 16614227 a 

requerida alegue que não possui acordo com o Hospital Beneficência 

Portuguesa para a realização do transplante renal solicitado pela autora, 

os documentos ID 16614223 e 16614226 demonstram que em 10.10.2018 

ela autorizou a realização do referido procedimento, não havendo que se 

falar que dito nosocômio encontra-se fora da sua área de abrangência. 

Ademais, a médica que assiste a autora esclareceu no documento ID 

16756619 que a demora na realização do transplante renal fará com que 

ela necessite prolongar as suas sessões de hemodiálise, ocasionando um 

aumento de complicações cardiovasculares, o que evidencia a urgência 

em seu procedimento. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 300 do CPC, eis que a autora possui Plano de Saúde de 

abrangência nacional perante a requerida, e considerando que “a 

operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e 

procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da 

ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 

10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o 

beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica 

de abrangência e da área de atuação do produto”, art. 2º da RN nº 

259/2011 da ANS, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar 

que a requerida proceda ao que for necessário para a realização do 

transplante renal da autora, no Hospital Beneficência Portuguesa, 

conforme guias de solicitação de internação nº 1093252 e 1093231, Ids 

16614223 e 16614226, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 5.000,00. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual, intimando-a para que cumpra a presente decisão. Designo 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 17:00 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. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011204-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENDIRA PICHLER TESTOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1011204-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ENDIRA PICHLER TESTOLIN RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Processo nº 

1011204-69.2018.8.11.0015 Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com antecipação de tutela e pedido de danos morais que 

Endira Pichler Testolin move contra Unimed Norte do Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho médico. Aduz a autora que possui uma doença 

denominada “insuficiência renal crônica secundária a glomerulopatia 

crônica”, fazendo o procedimento de hemodiálise três vezes por semana, 

necessitando de transplante de rim. Esclarece que encontrou uma 

doadora compatível e que solicitou autorização para a cirurgia perante a 

cooperativa requerida, a qual foi agendada na cidade de São Paulo-SP. 

Afirma que após o referido agendamento, foi informada pela requerida de 

que os honorários médicos não estavam inclusos para a realização da 

cirurgia em São Paulo e que ela deveria realizar o procedimento na cidade 

de Curitiba-PR, onde demoraria pelo menos mais quatro meses para a 

realização do transplante. Aduz que possui plano de saúde com 

abrangência nacional e que isso lhe possibilita a escolha de onde melhor 

lhe convier para a realização da cirurgia, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de que seja determinado à requerida que “autorize e/ou 

custeie a internação e demais procedimentos médicos necessários 

descrito nesta peça inicial e os futuros que venham a ser necessários 

para a vida da Autora, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

1.000,00”. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Cinge-se a controvérsia acerca da 

obrigatoriedade ou não de a requerida custear o transplante renal da 

autora na cidade de São Paulo-SP, junto ao Hospital Beneficência 

Portuguesa. Por um lado, a autora afirma em sua exordial que seu plano de 

saúde possui abrangência nacional, e sendo assim ela possui a 

prerrogativa de optar pela realização da cirurgia onde lhe for mais 

conveniente, e por outro lado, a requerida esclarece que “os planos de 

saúde por ela comercializados não possuem cláusula de livre escolha de 

prestadores, motivo pelo qual todo atendimento almejado deverá ser 

previamente solicitado e, acaso haja cobertura contratual, executado 

através dos prestadores credenciados/cooperados e/ou contratado por 

esta Operadora”, conforme se verifica no doc. ID 16614227. Ocorre que a 

autora não se encontra exigindo que o transplante seja realizado por um 

profissional médico específico, mas sim que a cirurgia seja realizada na 

cidade de São Paulo-SP, e nada mais. Os documentos ID 16614223 e ID 

16614226 evidenciam que a requerida autorizou 10 diárias de apartamento 

standart e o procedimento de transplante renal para a autora e a doadora 

junto ao “HOSPITAL BP”, com data sugerida para internação em 

24.10.2018, no entanto, em data de 26.10.2018, informou à autora que o 

procedimento deveria ser realizado com a médica Luciana Soares 

Percegona em Curitiba-PR, ID 16614227. Ocorre que ao art. 2º da 

Resolução Normativa nº 259/2011 da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar dispõe que “A operadora deverá garantir o acesso do 

beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das 

coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que 

seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação 

do produto”. Desta forma, se a autora/beneficiária possui plano de saúde 

de abrangência nacional e demandou o serviço de transplante na cidade 

de São Paulo-SP, é nessa cidade que a operadora/requerida deverá 

garantir o acesso ao procedimento almejado. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA NACIONAL - NEGATIVA DE COBERTURA - RECURSO A 

SE NEGA PROVIMENTO. -1) Comprovado que o usuário contratou plano 

com cobertura nacional, e em sendo a Unimed FAMA integrante do 

conjunto de cooperativas que formam o Sistema Nacional Unimed, 

afigura-se indevida a negativa de atendimento aqui no Estado do Amapá. - 

2) Mantida a decisão que determinou que a Unimed FAMA procedesse ao 

atendimento no Amapá dos usuários da Unimed Rio e Unimed Juiz de Fora. 

- 3) Agravo desprovido. (TJ-AP - AI: 00026056520178030000 AP, Relator: 

Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 30/01/2018, 

Tribunal) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED PORTO ALEGRE. 

NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE CIRURGIA REALIZADA FORA 

DA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. 

VOLUMOSO TUMOR NA REGIÃO PARIETAL À DIREITA DO CÉREBRO. 

NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA 

DO PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. 1. No caso em tela, 

trata-se de tumor volumoso, sendo indicado o tratamento cirúrgico e, 

devido à extensão da lesão, há risco de dano a áreas nobres (área 

motora), não se inferindo a ausência de urgência, uma vez que 

imprescindível o tratamento precoce da doença, não deixando dúvida o 

relatório médico quanto à necessidade de realização do tratamento 

cirúrgico, justificada pela extensão da lesão. 2. Os planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Proteção do Consumidor, devendo suas 

cláusulas guardar harmonia com tal diploma legal, tomando-o como o norte 

para a interpretação e elaboração das cláusulas contratuais, 

especialmente a respeito do conhecimento do consumidor acerca do 

conteúdo do negócio jurídico, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, 

principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em relação ao 

fornecedor. 3. Inexiste proibição para que se delimite a área de 

abrangência do plano de saúde, contudo, constitui direito da autora, 

pessoa idosa e com necessidade de se socorrer de seus familiares 
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residentes na cidade do Rio de Janeiro, utilizar-se da cobertura do plano 

de saúde contratado, ainda mais quando expressamente estipulado no 

contrato o serviço de prestação médica em âmbito nacional. (TJ-RS - AC: 

70042339242 RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Data de 

Julgamento: 22/06/2011, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 29/06/2011) Muito embora no e-mail ID 16614227 a 

requerida alegue que não possui acordo com o Hospital Beneficência 

Portuguesa para a realização do transplante renal solicitado pela autora, 

os documentos ID 16614223 e 16614226 demonstram que em 10.10.2018 

ela autorizou a realização do referido procedimento, não havendo que se 

falar que dito nosocômio encontra-se fora da sua área de abrangência. 

Ademais, a médica que assiste a autora esclareceu no documento ID 

16756619 que a demora na realização do transplante renal fará com que 

ela necessite prolongar as suas sessões de hemodiálise, ocasionando um 

aumento de complicações cardiovasculares, o que evidencia a urgência 

em seu procedimento. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 300 do CPC, eis que a autora possui Plano de Saúde de 

abrangência nacional perante a requerida, e considerando que “a 

operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e 

procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da 

ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 

10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o 

beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica 

de abrangência e da área de atuação do produto”, art. 2º da RN nº 

259/2011 da ANS, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar 

que a requerida proceda ao que for necessário para a realização do 

transplante renal da autora, no Hospital Beneficência Portuguesa, 

conforme guias de solicitação de internação nº 1093252 e 1093231, Ids 

16614223 e 16614226, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 5.000,00. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual, intimando-a para que cumpra a presente decisão. Designo 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019, às 17:00 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. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005770-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO TARGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005770-02.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para, em querendo, impugnar a 

contestação de id. 16804132 e documentos, no prazo de quinze dias. 

Sinop, 04 de dezembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005626-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR DENDENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA OAB - MT22386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005626-28.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para, em querendo, impugnar a 

contestação de id. 14140628 e documentos, no prazo de quinze dias. 

Sinop, 04 de dezembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009112-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOERNER (RÉU)

NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO (RÉU)

SIRLANA DE SOUZA DOERNER (RÉU)

NADIA REGINA DOERNER LOPES (RÉU)

MARCIO JOSE DIAS LOPES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009112-55.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 5 de dezembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de 

Almeida - Analista Judiciário

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007746-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. X. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DE SA OAB - MT24654/O (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. N. (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: 

1007746-44.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 24.910,24; Tipo: Cível; 

Espécie: [Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Dissolução] Parte Autora: ALINE XIMENES 

FIGUEIREDO Parte Ré: WESLEY DIAS NUNES Certifico que, em 

cumprimento a determinação de I.D. 15380727, bem como em virtude da 

petição I.D. 16295281 redesigno audiência de tentativa de conciliação para 

realizar-se no dia 21 de Janeiro de 2019, as 16 horas, e conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, encaminho estes 

autos para as expedições necessárias. Certifico ainda que a parte Autora 

foi devidamente intimada da nova data de audiência, conforme ciente 

abaixo. Sinop/MT, 4 de dezembro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) ALINE XIMENES 

FIGUEIREDO Parte Autora 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005194-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. F. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. W. B. D. S. (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: 

1005194-09.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 4.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Dissolução] Parte Autora: ROSIANE LEONCIO FARIA 

DA COSTA Parte Ré: SHIRLE WILSON BAGLIONI DA SILVA Certifico que, 

em cumprimento a determinação de I.D. 13317043, designo audiência de 

tentativa de conciliação para realizar-se no dia 21 de Janeiro de 2019, 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, 4 de dezembro 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-496 GUARDA

Processo Número: 1011136-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. D. L. (REQUERENTE)

B. H. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. C. (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 Número do Processo: 

1011136-56.2017.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Acolho a 

cota Ministerial de Id nº 13281172. Outrossim, com o aporte do endereço 

atualizado da parte autora (Id nº 16669119), proceda-se a realização do 

estudo psicossocial, conforme decisão de Id nº 10144226. 2. Em ato 

contínuo, intime-se a parte autora por meio do advogado constituído nos 

autos, para, em 10 (dez) dias, impugnar a contestação ofertada, sob pena 

de preclusão. 3. Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público e, 

com a manifestação, retorne o feito concluso. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 04 de dezembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito #

6ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011264-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEIDE CARVALHO DUARTE LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

 

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 

#1011264-42.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SUELEIDE CARVALHO DUARTE 

LEAO 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, 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: 1011264-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEIDE CARVALHO DUARTE LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

 

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 

#1011264-42.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SUELEIDE CARVALHO DUARTE 

LEAO 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, 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011036-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AMBROSIO PREDIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO CAMPAGNOLO MARTINS ROCHA (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.: 1011036-67.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca do mandado de 

citação/intimação negativo, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011076-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA (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.: 1011076-83.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008681-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM 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.: 1008681-84.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 25/01/2019 08:20, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ANDREIA MONICA BRITEZ CPF: 

747.950.079-34, ANDREIA MONICA BRITEZ CPF: 747.950.079-34 Endereço 

do promovente: Nome: ANDREIA MONICA BRITEZ Endereço: Avenida 

FIGUEIRAS, 1538, - DE 1342 A 1622 - LADO PAR, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-190 Endereço do promovido: Nome: DECOLAR.COM LTDA 

Endereço: AVENIDA DOUTOR TIMÓTEO PENTEADO, 1578, - ATÉ 

2379/2380, VILA HULDA, GUARULHOS - SP - CEP: 07094-000 Sinop, 

Quarta-feira, 05 de Dezembro 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: 1008607-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1008607-30.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 25/01/2019 08:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ANDREIA MONICA BRITEZ CPF: 

747.950.079-34, MARCO AURELIO FAGUNDES CPF: 515.685.789-20 

Endereço do promovente: Nome: MARCO AURELIO FAGUNDES Endereço: 

AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 1538, - DE 1342 A 1622 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-190 Endereço do promovido: Nome: 

DECOLAR.COM LTDA Endereço: AVENIDA DOUTOR TIMÓTEO PENTEADO, 

1578, - ATÉ 2379/2380, VILA HULDA, GUARULHOS - SP - CEP: 07094-000 

Nome: AVIANCA Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 7059, - DE 

7003 AO FIM - LADO ÍMPAR, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04627-006 Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: AVENIDA 

JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 85, - DE 1 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04576-010 Sinop, 

Quarta-feira, 05 de Dezembro 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: 1008607-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1008607-30.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 25/01/2019 08:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ANDREIA MONICA BRITEZ CPF: 

747.950.079-34, MARCO AURELIO FAGUNDES CPF: 515.685.789-20 

Endereço do promovente: Nome: MARCO AURELIO FAGUNDES Endereço: 

AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 1538, - DE 1342 A 1622 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-190 Endereço do promovido: Nome: 

DECOLAR.COM LTDA Endereço: AVENIDA DOUTOR TIMÓTEO PENTEADO, 

1578, - ATÉ 2379/2380, VILA HULDA, GUARULHOS - SP - CEP: 07094-000 

Nome: AVIANCA Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 7059, - DE 

7003 AO FIM - LADO ÍMPAR, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04627-006 Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: AVENIDA 

JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 85, - DE 1 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04576-010 Sinop, 

Quarta-feira, 05 de Dezembro 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: 1010071-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SABINO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010071-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS SABINO LEITE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 
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Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido 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, 5 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006803-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006803-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCO ANTONIO MATIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 5 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010981-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FAQUIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010981-53.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINEI FAQUIR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 5 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006870-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006870-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINDA CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 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. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 5 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007376-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SHIMINGOSKI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007376-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELAINE SHIMINGOSKI 

VASCONCELOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 
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entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 5 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007383-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PINHEIRO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007383-91.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RONILDO PINHEIRO MIRANDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 5 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007210-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007210-67.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOELSON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 5 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005589-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO FONDELI RODRIGUES (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.: 1005589-35.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005126-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VALTRICK (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.: 1005126-59.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010126-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DOS SANTOS (RÉU)

 

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.: 1010126-74.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FLORENCIO DE OLIVEIRA (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.: 1000626-47.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103906/12/2018 Página 167 de 187



Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000844-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO DANTAS DA 

SILVA REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 

BAHIA COELBA Vistos, etc. I – Compulsando os autos, verifico que o 

Alvará Eletrônico nº. 420194-9 foi CANCELADO pelo motivo de 

“INCONSISTÊNCIA NOS DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PARA 

CRÉDITO”. II – Com efeito, sem maiores delongas, determino a IMEDIATA 

expedição de novo alvará para LIBERAÇÃO da quantia depositada em ID. 

11818931, isto em favor da parte EXEQUENTE, em conta bancária indicada 

em Mov. 15852358. III – Após o cumprimento da diligência alhures, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas e anotações 

estilares. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de dezembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006922-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DONIZETE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006922-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELVIS DONIZETE CANDIDO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 15969395 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única 

do tribunal, isto em favor do exequente. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 5 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001906-87.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 

RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13257346 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente ALVARÁ do valor constante em ID. 13257346 

(R$4.355,81), isto em favor da exequente. Quanto ao saldo 

REMANESCENTE (Id. 11443059; valor de R$1.541,31), determino a 

liberação em favor da executada, uma vez que foi pago a maior, 

configurando-se excesso à execução. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 5 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008349-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização 

do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Fixo, como ponto controvertido, a aferição do período de convivência 

entre a requerente/reconvinda ELENICE MARQUES e o 

requerido/reconvinte SIDNEY ANDRADE NEITZKE; a comunicação de bens 

porventura amealhados durante a aludida união e a respectiva partilha 

desses bens. Fixo, ainda, o legítimo interesse do menor Carlos Henrique 

Marques Neitzke. III- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção 

de prova, consistentes em depoimento pessoal, documental e oral, 

consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol (CPC, ARTIGO 357, §4º). IV- 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal em Juízo, na 

forma do artigo 385 e seguintes do Código de Processo Civil. V- designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 6/3/2019, às 15h00m 

(horário oficial de MT), ocasião que serão ouvidas as testemunhas e 

colhido os depoimentos. VI- Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) 

parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar 

a testemunha por ele(s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 
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data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). VII- Outrossim, 

primando pela celeridade processual faculto as partes informar a este 

juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação 

da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. VIII- Determino, ademais, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntarem ao feito certidões atualizadas e cópias 

das matrículas dos imóveis descritos como pertencentes ao casal, sob 

pena de preclusão. IX- Intimem-se as partes, por fim, para, no prazo 

comum de 5(cinco) dias, especificarem outras provas que pretendam 

produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. X- No que tange ao pleito de alimentos em prol do menor 

Carlos Henrique Marques Neitzke, tenho que ao serem fixados devem 

respeitar ao trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, 

procurando dividir a responsabilidade entre os genitores, de acordo com 

as necessidades do menor e as possibilidades dos pais e, considerando 

as afirmações deduzidas nos autos quanto aos rendimentos auferidos 

pela requerente/reconvinda, inclusive em sua réplica, Arbitro, assim, os 

alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do SALÁRIO 

MÍNIMO, devidos a partir da intimação, devendo ser pago, todo dia 10 de 

cada mês, diretamente ao representante legal do menor (pai – já que este 

detém a guarda do mesmo) ou em conta bancária por este informada, 

permitindo-se, em todo caso, a compensação com o valor pago pelo 

requerido/reconvinte em favor da requerente/reconvinda (Lei n.º 5.478/68, 

artigo 4º), tendo, assim, o filho como favorecido. XI- Comunique-se o 

Egrégio Tribunal de Justiça o teor dessa decisão (AI n.º 

1003815-78.2018.811.0000). XII- Proceda-se ao estudo psicossocial no 

endereço da requerente e requerido, e para tanto, fixo o prazo de 30 

(trinta) dias. XIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010382-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. S. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010382-22.2018.8.11.0002. AUTOR(A): NELSO TONIELLO BRUGNAGO 

RÉU: IZIS TAILANE SILVA BRUGNAGO Vistos etc. Concedo os benefícios 

da gratuidade da justiça, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 321 do CPC/2015) 

emendar a inicial, juntando aos autos cópia da sentença que fixou os 

alimentos em definitivo (art. 320 do CPC/2015), sob pena de indeferimento 

da inicial. Cumprida a determinação supracitada, conclusos. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010596-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010596-13.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LUAN MARQUES DA SILVA RÉU: 

EDIVALDO LOPES DA SILVA Vistos etc. Processe-se em segredo de 

justiça, com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Intime-se a parte autora, 

para em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015, emendar a inicial, retificando a procuração outorgada por 

LUZIANE MARQUES DE BARROS (arts. 18, 105 e ss do CPC/2015), 

fazendo constar como mandatário o filho, representado pela genitora, sob 

pena de indeferimento da inicial. Atendida a determinação supra, concluso. 

Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010640-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - RJ0202030A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010640-32.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CARLA FERNANDA NEVES 

SALVADOR RÉU: CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA Vistos etc. 

Versam os autos sobre "Ação de Alimentos com pedido de liminar", que 

CLEO NEVES SALVADOR DOS SANTOS SOUSA, representada por sua 

genitora Sra. CARLA FERNANDA NEVES SALVADOR, move em face de 

CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Analisando os autos, verifico que a presente 

demanda visa regulamentar a fixação de alimentos, a guarda e as visitas 

paternas. Todavia, a ação foi ajuizada em nome da menor CLEO NEVES 

SALVADOR DOS SANTOS SOUSA, representada por sua genitora. 

Considerando-se que na presente demanda há cumulação de pedidos, a 

infante não deve figurar no polo ativo, tendo em vista que a interessada 

pela regulamentação da guarda, neste caso é a genitora. Desta feita, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 319, II, 

do Código de Processo Civil), retificar o polo ativo da demanda e a 

procuração outorgada por CLEO NEVES SALVADOR DOS SANTOS 

SOUSA (arts. 319 e 320, do CPC/2015), representada pela genitora, 

fazendo constar como mandatária, tão somente a interessada pela 

regulamentação judicial da guarda (CARLA FERNANDA NEVES 

SALVADOR), sob pena de indeferimento da inicial. Atendida a 

determinação supra, volva-me os autos conclusos para análise. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010691-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010691-43.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANA MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: JERONIMO JOSE DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos que ANA MARIA DE 

ARRUDA, move em face de JERONIMO JOSE DE SOUZA, visando a 

fixação de alimentos em desfavor do requerido, além da regulamentação 

da guarda do neto. Inicialmente, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, do CPC/2015), emende a inicial, adequando o 

valor da causa (art. 319, V, do CPC), que neste caso deverá 

corresponder a soma de 12 (doze) prestações mensais pretendidas pela 

autora (art. 292, III, CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial. 

Atendida a determinação supra, conclusos. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010651-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (RÉU)
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SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010651-61.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ALDENEYDE DERLAN NETO RÉU: 

ELIEL RODRIGUES DE SOUZA Vistos etc. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Processe-se 

em segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Denota-se 

dos autos que a genitora não possui legitimidade para ajuizar Ação de 

Revisional de Alimentos em seu nome, suplicando pela majoração do 

quantum outrora fixado em nome dos filhos, consoante o disposto no art. 

18 do CPC/2015. Por essa razão, intime-se a autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, p. ú. do CPC/2015), retificar o polo ativo da 

demanda, bem como retificar a procuração outorgada por ALDENEYDE 

DERLAN NETO (arts. 18, 105 e ss do CPC/2015), fazendo constar como 

mandatário os filhos, representados pela genitora. Ademais, faz-se mister 

que a parte autora anexe aos autos cópia da sentença que homologou o 

acordo contido no id. n. 16820102 (art. 320 do CPC/2015), sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumprida a determinação supracitada, conclusos. 

Às providências. (Assinado Digitalmente) Carlos Roberto Barros de 

Campos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008362-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DA CONCEICAO JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008362-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ROSINEIDE DA CONCEICAO 

JACOB REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. n.15402945 e 

recebo o feito no estado em que se encontra. Defiro a gratuidade de 

justiça postulada, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Trata-se de 

requerimento para expedição de Alvará Judicial nos termos da Lei 

6.858/80, proposto por ROSENEIDE DA CONCEIÇÃO JACOB, para 

levantamento dos valores deixados em uma conta junto à Caixa Econômica 

Federal, da qual o de cujus JOSÉ BELARMINO JACOB era titular. Tendo em 

vista a informação trazida na certidão de óbito acostada na inicial, de que 

o falecido deixou filhos, DETERMINO que a requerente emende a inicial, no 

prazo do art. 321 do CPC/2015, para acostar aos autos os competentes 

TERMOS de RENÚNCIA, conforme determina o art. 1.806 do Código Civil, 

dando conta de que os demais herdeiros, ABREM MÃO, cada um, da sua 

cota parte, em relação aos valores deixado pelo extinto em favor da 

autora, com o fito de viabilizar a análise do pleito, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumprida a emenda a inicial, oficie ao INSS 

(Instituto Nacional da Seguridade Social), buscando informativos se há 

outros beneficiários/dependentes do de cujus, o que também deverá ser 

informado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 

presente decisão. Ademais, cumprida a determinação supra, desde já 

ORDENO que a secretaria deste juízo, encaminhe Ofício a Caixa 

Econômica Federal, requisitando demonstrativos de eventuais valores 

depositados em nome do de cujus JOSÉ BELARMINO JACOB, devendo as 

informações solicitadas serem encaminhadas a este Juízo no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias do recebimento desta, sob pena de crime de 

desobediência na forma da lei (Art. 33 do CP). Instrua o ofício com cópia 

dos documentos do de cujus contidos na inicial para subsidiar as 

informações solicitadas. Intime-se. Oficie. Após, imediatamente concluso. 

Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007676-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. A. (AUTOR(A))

ROSANGELA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação foi interposta tempestivamente. Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para impugnar a contestação VÁRZEA GRANDE, 5 

de dezembro de 2018 EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36861848

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009271-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA BORGES DE BARROS (AUTOR(A))

JOSIVAN BENEDITO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (RÉU)

M. B. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA EUDOÇIA CRUZ E SILVA (CONFINANTES)

CASA EM CONSTRUÇÃO (CONFINANTES)

CONCEIÇÃO AUXILIADORA SILVA DE CARVALHO (CONFINANTES)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1001817-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (REQUERIDO)

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007415-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MAGALHAES ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

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 foi anexada no prazo legal, impulsiono para parte autora 

Impugnar a Contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003800-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RICARDO SANTIAGO (RÉU)

JOSE CARLOS BONFIM (RÉU)

ELIO BOSSATO PEREIRA ARAUJO (RÉU)

LUCIMAR RODRIGUES DE SOUZA SANTIAGO (RÉU)

LAUCHARLE LIMA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003800-40.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: 

JORGE RICARDO SANTIAGO, LUCIMAR RODRIGUES DE SOUZA 

SANTIAGO, LAUCHARLE LIMA DA SILVA, ELIO BOSSATO PEREIRA 

ARAUJO, JOSE CARLOS BONFIM Vistos... Para fins de cumprimento do 

respectivo mandado, autorizo a expedição dos respectivos ofícios, 

conforme solicitado à Id. nº 16857008, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010681-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA DE ANDRADE PEREIRA (AUTOR(A))

ROSALVO AZEVEDO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAO ALVES CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010681-96.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSALVO AZEVEDO PEREIRA, JUMARA DE ANDRADE 

PEREIRA RÉU: LEAO ALVES CORREA 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: 1010648-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010648-09.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA RÉU: AMERICA 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002511-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DO AMOR DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002511-72.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALICE DO AMOR DIVINO DA SILVA REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Saneado o feito (Id. nº 

10404181) e realizada a perícia médica (Id. nº 14743949), verifico que 

mesmo depois de intimado (Id. nº 15493943), o requerido não depositou os 

valores referentes aos honorários periciais. Dessa forma, determino sua 

intimação para que o faça, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004610-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004610-78.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARINA FERREIRA MARTINS RÉU: ROQUE LIMA DO ESPIRITO 

SANTO Vistos... Em que pese Tratar-se de Ação De Despejo Com Pedido 

De Tutela Antecipada Cumulado Com Cobrança De Aluguel, verifico que o 

requerente não indicou quais meses estão em atraso e qual é o valor 

resultante disso. Dessa forma, oportunizo a emenda da inicial para que o 

autor informe os valores, juntado inclusive, memória de cálculo, e para 

tanto, concedo o prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Consigno ainda, que a habilitação 

do advogado junto ao PJE deve ser feita por ele próprio, mediante as 

ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da Resolução n.° 

03/2018[1], de 12.04.2018, do TP/TJMT). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 21. Além do 

credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002100-63.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Em que pese o 

requerimento da parte requerida de Id. nº 15509287, entendo que a 

suposta avaliação realizada no autor à época da audiência de conciliação 

foi no intuito de realização de acordo, o que não ocorreu, conforme 

informado no termo de audiência. Ainda, verifico que não consta juntado 

nos autos o suposto laudo de avaliação da parte autora, impossibilitando o 

acolhimento de sua pretensão. Dessa forma, determino que a parte 

requerida efetue o depósito dos honorários periciais no prazo de cinco 

dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006431-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE MARGUTTI RAMOS (AUTOR(A))

LUANNA NEVES PONCE DE ARRUDA (AUTOR(A))

LUCAS MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

RODOLFO PERUZZO MAZIERO (AUTOR(A))

RAMON CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

ALVARO MATEUS WINGENBACH DA SILVA (AUTOR(A))

LETICIA HOLSBAQUE DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO LUCAS FONSECA SILVA (AUTOR(A))

AMANDA DANTAS SABBI (AUTOR(A))

PAULA MARIA PINHEIRO MIRANDA (AUTOR(A))

FERNANDA SANTOS BUENO (AUTOR(A))

CAMILA CORREIA PINHEIRO (AUTOR(A))

MATHEUS JORGE DA SILVA (AUTOR(A))

ISABELA DE OLIVEIRA REZENDE (AUTOR(A))

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCA OLAVARRIA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006431-20.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): AMANDA DANTAS SABBI, LUANNA NEVES PONCE DE 

ARRUDA, LUCAS MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO, FERNANDA 

SANTOS BUENO, GABRIELA COELHO DE OLIVEIRA, RODOLFO PERUZZO 

MAZIERO, RAMON CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS, PEDRO LUCAS 

FONSECA SILVA, PAULA MARIA PINHEIRO MIRANDA, MATHEUS JORGE 

DA SILVA, LUIZ HENRIQUE MARGUTTI RAMOS, LETICIA HOLSBAQUE DA 

SILVA, ISABELA DE OLIVEIRA REZENDE, ALVARO MATEUS 

WINGENBACH DA SILVA, CAMILA CORREIA PINHEIRO, GUSTAVO 

HENRIQUE CAVALCA OLAVARRIA DE PINHO RÉU: INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos... Por verificar que a ata 

da audiência de conciliação foi devidamente juntada, sanando o problema, 

devolvo os autos ao cartório para o aguardo da contestação pelo réu. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002784-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR DE JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002784-85.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JADIR DE JESUS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT, onde da análise dos autos, verifico que o 

lançamento sob a Id. Nº 4443978, foi feito de forma equivocada. Dessa 

forma, chamo o feito à ordem para determinar o cancelamento do 

andamento processual sob a Id. Nº 4443978. No mais, digam as partes, no 

prazo comum de quinze dais, sobre o laudo pericial de Id. nº 4339228. 

Feito isso, conclusos para sentença. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002995-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO AIRES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002995-24.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): GENIVALDO AIRES DA CRUZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT, onde da análise dos autos, verifico que o 

lançamento sob a Id. Nº 4443982, foi feito de forma equivocada. Dessa 

forma, chamo o feito à ordem para determinar o cancelamento do 

andamento processual sob a Id. Nº 4443982. No mais, digam as partes, no 

prazo comum de quinze dais, sobre o laudo pericial de Id. nº 4339481. 

Feito isso, conclusos para sentença. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005110-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BRANDAO FELIX MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005110-18.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSUE BRANDAO FELIX MARQUES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém destacar, que a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho 

médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o diagnostico 

da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral dela 

advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise 

dos quesitos e consequentes respostas. 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 
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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. Ainda no impulso, às partes para 

falarem sobre o laudo pericial retro juntado, no prazo comum de quinze 

dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO AGRIPINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001387-88.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): NORBERTO AGRIPINO DA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém destacar, que a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho 

médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o diagnostico 

da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral dela 

advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise 

dos quesitos e consequentes respostas. 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. Ainda no impulso, às partes para 

falarem sobre o laudo pericial retro juntado, no prazo comum de quinze 

dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO CENO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000127-73.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CATARINO CENO DE MORAES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Certifique-se a Sra. 

Gestora se a referida Sentença de Id. nº 10100000 foi disponibilizada no 

DJE, com acesso para as duas partes, e em caso negativo, determino que 

sejam intimados mediante certidão. Feito isso, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005319-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE SILVA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005319-50.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): KATIA SILENE SILVA QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de pedido de 

revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela ré. 

Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém destacar, que a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho 

médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o diagnostico 

da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral dela 

advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise 

dos quesitos e consequentes respostas. 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. Ainda no impulso, às partes para 

falarem sobre o laudo pericial retro juntado, no prazo comum de quinze 

dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001442-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001442-05.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MACIEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por MACIEL DA SILVA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 5002538 - Pág. 1 e documentos. Encaminhados os 

autos ao Centro de Solução de Conflitos, a audiência de conciliação restou 

infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº . 5002538 - Pág. 

1. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida a Avaliação médica, 

conforme laudo pericial de fls. 7984769 - Pág. 8-9. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 7346092, alegando, em preliminar, alteração 

do polo passivo para Seguradora Líder, carência de ação pela ausência 

de pedido administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo 

causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. Da contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 9713056. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DA SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré pela 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que A ausência de requerimento administrativo não 

implica carência de ação por falta de interesse de agir, não se podendo 

estabelecer que o acesso à justiça seja condicionado a prévio pedido de 

pagamento administrativo, sob pena de afronta à garantia constitucional 

estabelecida no art. 5º XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". DO DIREITO AO RECEBIMENTO 

DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, 

o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. 5002509 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta 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). O laudo pericial (Id. nº 7984769 - 

Pág. 8-9) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (50%) no 

membro superior direito (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter permanente e sequela com debilidade permanente do membro 

lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 

1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à 

vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até 

R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MSD: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 4.725,00. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004584-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUZINO DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004584-51.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): FLAUZINO DE OLIVEIRA CARDOSO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por FLAUZINO DE 

OLIVEIRA CARDOSO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, 

requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no 

montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 3693744 - 

Pág. 1 e documentos. Encaminhados os autos ao Centro de Solução de 

Conflitos, a audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 4583172 - Pág. 1. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 7346092, alegando, em preliminar, carência 

de ação pela ausência de pedido administrativo e ausência de laudo do 

IML. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste 

prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida 

a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a 

partir da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a 

Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação, 

manifestou-se o autor à Id. nº 8255339. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, à Id. nº 9952314, nomeei perito, que juntou o 

respectivo laudo à Id. nº 11757838. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O laudo do 

IML não se denota o único instrumento capaz de aferir a invalidez 

permanente da vítima, que pode ser comprovada mediante outros 

documentos firmados por profissionais da saúde ou mediante realização 

de perícia médica. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que A 

ausência de requerimento administrativo não implica carência de ação por 

falta de interesse de agir, não se podendo estabelecer que o acesso à 

justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, 

sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º 

XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito". DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo 

com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, 

basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido 

sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 

3693791 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente sofrido, dando conta 

que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta 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). O laudo pericial (Id. nº 11757838) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (25%) no ombro 

direito (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela 

SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleta ombro direito: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito 

e de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 25% 

D) Valor devido: A x B x C: R$ 843,75. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida conforme indicado 

no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009167-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLARET DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO GERALDO SALES OAB - MG137491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANCORA ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente Carta Precatória, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser devolvida a missiva sem o devido 

cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002379-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DINERCIO ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002379-49.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): DINERCIO ALVES DE ARAUJO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Diante do teor da 

petição acostada no Id. 16568577, por meio da qual a parte requerida 

informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte autora 

concordado com os valores, requerendo o levantamento do dinheiro (Id. 

16577704), proceda à transferência do valor depositado judicialmente na 

conta única para a conta bancária indicada pela advogada. Intime-se o 

autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, acerca da 

transferência efetuada. No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande, 5 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006438-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JASON MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBOEX PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006438-46.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JASON MALHEIROS RÉU: GBOEX PREV FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA Vistos etc. Equivocada encontra-se a 

certidão acostada no Id. 163014991, uma vez que a parte requerida 

sequer fora citada. Em assim sendo, cumpra-se com urgência a decisão 

inicial do Id. 10537712, datada de 31.07.2017. Intime-se e cumpra-se, com 

as providências necessárias. Várzea Grande, 5 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007496-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Requeridos desconhecidos (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007496-84.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP RÉU: REQUERIDOS 

DESCONHECIDOS Vistos etc. Diante do requerimento formulado pela parte 

autora no Id. 16809493, redesigno a audiência de justificação prévia para 

o dia 28 de março de 2019, às 16h40min, nos termos da decisão acostada 

no Id. 16010992, fazendo constar do mandado de citação que o autor 

fornecerá meios para seu cumprimento (Id. 16809493) Intime-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 5 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007766-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALVO TRANSPORTES EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007766-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA RÉU: CALVO 

TRANSPORTES EIRELI - EPP Vistos. Tendo em vista que a parte autora 

comprovou o recolhimento das custas iniciais (id. 15329491), determino o 

prosseguimento do feito. A pretensão visa o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo 

de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu 

poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não 

haja cumprimento da obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, 

rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. 

(art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os 

honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso 

o réu cumpra com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas 

processuais (art. 701, §1º, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 5 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010682-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TOSHIO SHIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010682-81.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: TOSHIO SHIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Em análise dos autos verifica-se 

que o autor pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar que 

a requerida não suspenda o fornecimento de energia elétrica do 

requerente e que não inscreva seu nome junto ao SPC, Serasa, sob pena 

de multa. Relata o autor que as unidades consumidoras estão instaladas 

em quitinetes de sua propriedade, as quais estão alugada verbalmente 

para JOSÉ SANTANA DA SILVA e CRISLAINE CARLA PEREIRA LEITE. 

Alega que a requerida emitiu cartas comunicando que após inspeção os 

funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento 

inferior, em relação às quitinetes 3 e 17, sendo que esta última estava 

desocupada nos meses de abril, maio e junho de 2018. Ocorre que, as 

unidades consumidoras em questão não estão em nome do autor, mas em 
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nome das pessoas para quem alega ter alugado o imóvel de forma verbal. 

Deste modo, o débito recai sobre o titular da conta de energia elétrica, ou 

seja, a pessoa na qual firmou contrato com a concessionária de energia, 

tornando-se consumidor deste serviço. E, segundo inteligência do art.18 

do Código de Processo Civil: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em 

nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” De 

outro norte, em que pese o autor juntar declaração de hipossuficiência 

nos autos e extrato bancário para comprovar a alegada insuficiência de 

recursos, denota-se que além de receber o benefício previdenciário o 

autor é proprietário de diversas quitinetes, pelo menos 17, as quais aluga 

e percebe renda, evidenciando a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Assim, embora o extrato 

juntado ao autos conste apenas o recebimento da aposentadoria, é 

provável que o autor perceba os lucros decorrentes da locação em outra 

conta bancaria ou em dinheiro, fato que não menciona. Desse modo, 

deverá o autor demonstrar sua insuficiência de recursos para pagar as 

custas e despesas processuais, por meio de documentos idôneos, tais 

como Declaração de Comprovação de Rendimentos – DECORE ou outros 

documentos idôneos como extratos bancários e Declaração do Imposto de 

Renda. Isto posto, em homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, 

intime-se a parte autora, na pessoa do seu procurador, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem 

resolução do mérito em razão da ausência de legitimidade ativa (art. 485, 

VI, do CPC). No mais, em igual prazo, deverá comprovar sua situação 

financeira precária, OU, conforme for o caso, promover o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, 

§1º, da CNGC) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se, e façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 5 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003993-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELYELTON DO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004174-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON DA MOTA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001716-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAIOL COMERCIAL DE PRODUTOS E ALIMENTOS NATURAIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TJ - IND. COM. IMPORT. EXPORT. DE ALIMENTOS LTDA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito. Caso a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para nova expedição de mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005186-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito. Caso a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para nova expedição de mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005681-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito. Caso a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para nova expedição de mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005399-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARY JOAO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito. Caso a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para nova expedição de mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005211-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANNIELLE NAYARA MAIERON OAB - MT23049/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO 89538200144 (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme Decisão de id 16743463, 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000230-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN APARECIDA NETO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010208-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA (REQUERENTE)

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACEDO BACARO OAB - RO9327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme Decisão de id 16593289, 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007073-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA INFANTIL DANIELLE SIMAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ARRUDA BATISTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito. Caso a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para expedição de novo mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003481-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE GODOI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA (REQUERIDO)

CLÍNICA AME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA FAVA DE MORAES OAB - SP146803 (ADVOGADO(A))

BARBARA ANNE DE SANDRE VEIGA OAB - SP355017 (ADVOGADO(A))

LUIZ RICARDO MARINELLO OAB - SP154292 (ADVOGADO(A))

EDUARDO SAMPAIO D UTRA VAZ OAB - SP180380 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MANTOVANINNI DIAS OAB - SP181281 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009079-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE OLIVEIRA ROSCETE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

RUY AUGUSTUS ROCHA OAB - GO21476 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009079-07.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

GABRIELA DE OLIVEIRA ROSCETE BARBOSA REQUERIDO: GRAMARCA 

VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL Vistos, etc. Diante da 

formalização de acordo entre a parte autora e a requerida General Motors 

do Brasil, cujos efeitos atingem a outra requerida, determino a intimação da 

requerida Gramarca Veículo Ltda. acerca dos termos do acordo noticiado, 

para manifestar no prazo de 10 dias, valendo seu silêncio como 

concordância tácita. Outrossim, cadastre-se no Sistema Pje os patronos 

da requerida General Motors. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007377-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LOURENCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELIA AUXILIADORA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito. Caso a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para expedição de novo mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007287-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RUBIA LACERDA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010609A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSALIA GOMES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito. Caso a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para expedição de novo mandado, deverá, 
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no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005211-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANNIELLE NAYARA MAIERON OAB - MT23049/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO 89538200144 (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005211-84.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES RÉU: DORIVAL CAMILO MARTELO, 

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA, DORIVAL CAMILO MARTELO 

89538200144 Vistos. Designada audiência de conciliação, esta restou 

prejudicada diante da não citação do requerido Dorival Camilo Martelo, 

tendo a parte autora pugnado pela citação por hora certa do requerido no 

endereço indicado no id. 16525889. Inicialmente indefiro o pedido de 

citação por hora certa do primeiro requerido, por entender que não foram 

preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a citação 

por hora certa está condicionada a suspeita de ocultação pelo oficial de 

justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de ocultação, realizar a 

citação por hora certa. Ademais, não há nos autos qualquer informação 

de que o requerido Dorival Camilo Martelo estejam se ocultando com a 

intenção de frustrar o ato citatório. Dessa forma, diante da não citação do 

requerido Dorival Camilo Martelo, redesigno o ato para o dia 30/01/2019, às 

15:30h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se o requerido Dorival 

Camilo Martelo por mandado no endereço informado no id. 16525889, bem 

como intime-se o requerido Nainanderson Godinho da Rocha para 

comparecimento à solenidade, consignando-se as deliberações contidas 

na decisão de id. 15433718. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009817-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY GONCALVES COSTA (REQUERENTE)

SERGIO ROBERTO PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009817-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

FRANCIELY GONCALVES COSTA, SERGIO ROBERTO PINHO DA SILVA 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos. Acolho as emendas da inicial, a 

fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida a 

autora representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 

3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - 

PRELIMINAR REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO 

EXAME PET-CT - PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS 

- RESOLUÇÃO DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO 

DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 

47 DO CDC) - COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR 

ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. (...) Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de 

Defesa do Consumidor. (TJMT Ap 35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017). 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 que a requerida reúne 

melhor condições em demonstrar por qual motivo negou a execução do 

procedimento mesmo diante da urgência do caso. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. No impulso, à vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

06/02/2019, às 14h30min 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. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010609-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010609-12.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Jeovana 

Aparecida Moreira da Silva propôs a presente ação indenizatória c/c 

pedido expresso de tutela antecipada em face de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese, que no mês de 

novembro/2018, recebeu fatura no valor de R$ 847,44 (oitocentos e 

quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), contudo decorrente 

de irregularidade na sua unidade consumidora, uma vez que saltou da 

média de 337 KWh para 912 KWh, injustificadamente. Assim, requer 

liminarmente que a requerida se abstenha de proceder à suspensão da 

prestação de serviço de energia elétrica, bem como não inclua o nome da 

requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 
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legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). 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 do 

autor é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento da fatura referente ao mês de novembro/2018, no valor 

de R$ 847,44 (oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos), constante no Id. 16790788, destoando do seu consumo médio 

mensal, corroborando assim a narrativa tecida na exordial. Ademais, 

tratando-se de lide que tem por base a discussão sobre a cobrança de 

valores de consumo não faturado, tenho como descabido exigir da parte 

autora prova negativa, de modo que a incumbência de comprovar o erro 

do medidor, a culpa e a origem do débito, nestes casos, é exclusiva da 

requerida. Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de 

dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora caso a 

cobrança da fatura questionada persista, na medida em que consiste em 

uma forma de levar a autora ao pagamento de débito que entende 

indevido. De qualquer forma, caso a parte autora não efetue o pagamento 

estará sujeita a eventual suspensão do fornecimento de energia, bem este 

essencial à vida, à saúde, ao bem estar e à própria dignidade da pessoa 

humana, cujo fornecimento deve ser contínuo, muito mais quando a dívida 

é questionada em juízo. Não obstante, entendo que a medida aqui deferida 

em nada prejudica os interesses e direitos da requerida, em razão da 

provisoriedade do pronunciamento, pois se não for vencedora a tese 

jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas 

necessárias para recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido 

de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora( UC nº 6/1932101-7) 

em relação à fatura questionada, ou que proceda com o seu 

restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e, ainda, de incluir o nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no que couber à cobrança da 

fatura sub judice, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do 

Código de Processo Civil. No impulso, à vista da manifestação expressa 

da parte autora quanto o seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 06/02/2019, às 14:00 horas a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, 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

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010547-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

MICHEL GASPAR DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010547-69.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDSON SANTOS SILVA RÉU: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, Edson Santos Silva 

promove ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por 

danos morais e pedido de tutela de urgência em face de Michel Gaspar da 

Silva e Banco Santander S/A, sustentando, em síntese, que ao tentar 

realizar um empréstimo, foi surpreendido pela negativa, uma vez que seu 

nome estava negativado ou protestado. Sustenta que, em seguida retirou 

um extrato no 2º Serviço Notarial de Várzea Grande, o qual constava um 

protesto em seu nome de uma dívida, referente ao ano de 2016 no valor 

de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), sob o numero de contrato 000285415. 

Contudo, afirma que já teria realizado o pagamento há mais de dois anos, 

razão pela qual requer liminarmente, que seja dada baixa no protesto, sob 

pena de multa. Determinada a emenda da inicial no Id. 16830543, a parte 

autora se manifestou no Id. 16855216, regularizando o polo passivo da 

presente demanda. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda 

da inicial, constante no Id. 16855216, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Portanto, retifiquem-se os assentos de registro do sistema a 

fim de constar no polo passivo Michel Gaspar da Silva e Banco Santander 

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.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 

300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 
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primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e a certidão positiva de protesto que evidencia a 

inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 16755570 e 

16755912, em virtude de suposto débito junto à requerida, documentos 

estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Ainda, pelo 

comprovante de pagamento da dívida em questão (id. 1675598). Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão do protesto do seu nome, como 

forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. 

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a 

discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição. 

Ademais, inexiste neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder 

à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao Cartório do 2º Ofício Registral e Notarial de Várzea grande-MT, 

para em 48 (quarenta e oito) horas, sustar eventuais protestos levados a 

efeito pela requerida em desfavor da parte autora, bem como suspender 

provisoriamente os efeitos dos respectivos protestos, acaso já tenham 

sido lavrados e registrados, no que tange à dívida ora questionada, até 

ulterior deliberação deste juízo, sob as penalidades legais. No impulso, 

diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06/02/2019, às 

15h30min, 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. Citem-se as requeridas, 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

4ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002151-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA I EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIA RENATA ANFFE SOUZA PROCESSO n. 

1002151-06.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 14.923,03 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Endereço: RUA 

GOIÁS, 525, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78135-603 POLO PASSIVO: Nome: ANA PAULA DA SILVA Endereço: 

Praça da República, n°101,Bairro: Centro-Norte, CEP: 78005-970 na cidade 

de Cuiabá-MT. FINALIDADE: 1.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 14.923,03, sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o pagamento 

no referido prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento 

do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 

915, CPC), contado do dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 

2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 

o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral 

pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de 

adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir 

a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, 

acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 5 

de dezembro 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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004256-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR PAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004256-53.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): WALDIR PAES DE ARRUDA 

Requerido: RÉU: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

VÁRZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 5 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010616-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO PARREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Verifica-se da inicial, que o autor alega ter recebido o 

auxílio-doença por força de decisão judicial, porém não junta aos autos 

documentos nesse sentido, tampouco menciona o número do aludido 

processo. Assim, determino seja ele intimado para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos cópia da decisão que concedeu o 

benefício, com o número do processo e demais atos subsequentes, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do CPC. Decorrido 

o prazo, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LAURO DE QUEIROZ VANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004614-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

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 manifestar-se nos autos sobre a proposta do 

requerido de ID 16876002, no prazo de cinco dias. 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: 1007502-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS DE ALENCAR FONSECA MOREIRA (REQUERIDO)

 

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 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, em 05 

(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 05 de dezembro de 2018. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos Técnico(a) Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010114-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 1 0 1 1 4 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FLAVIO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA 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. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a 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. Analisando os autos, observo que 

o autor colacionou a notificação extrajudicial no endereço do contrato, 

entretanto, não consta o AR- Aviso de Recebimento da correspondência, 

carecendo o comprovante de seu recebimento, uma vez que para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. 

Diante do exposto, faculto ao autor emenda à inicial, para que traga o 

comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010110-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR FERNANDES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 1 0 1 1 0 - 2 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADAIR 

FERNANDES PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

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. Contudo, 

analisando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, ainda, constato que a referida notificação não veio 

acompanhada do AR- Aviso de Recebimento, assim, carecendo do seu 

comprovante. 4. Diante do exposto, faculto ao autor emenda à inicial, para 

que traga o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no 

endereço informado no contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000751-54.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME Vistos. 1. Recebo a 

inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. 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). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 07/03/2019, às 14h00min, 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). 5. Consigne, também, que caso 

o requerido 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). 6. 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. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000745-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000745-47.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos. 1. 

Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. 2. 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). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 
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realizada no dia 28/02/2019, às 15h00min, 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). 5. Consigne, também, que caso 

o requerido 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). 6. 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. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025280-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1025280-20.2018.8.11.0041; REQUERENTE: JEANE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MASTERCARD BRASIL 

LTDA Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. No caso dos autos, verifico que a parte autora 

não trouxe aos autos qualquer elemento robusto que seja capaz de 

comprovar a impossibilidade da parte em arcar com os encargos 

processuais. 6. Assim, determino que seja intimada a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito 

(art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. Intime-se. 8. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001618-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001618-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: JEFFERSON CESAR DA 

SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO Vistos. 

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida de 

Andrade Jorge Ribeiro, alegando suposta omissão na decisão proferida 

(ID. 16744578), na medida em que não analisou o pedido de revogação da 

liminar outrora concedida nos autos. 2. Os Embargos de Declaração foram 

opostos no prazo legal, conforme se depreende de certidão ID. 16863316. 

É o relatório. DECIDO. 3. Preliminarmente, registro que entendo que no 

caso vertente não é necessário oportunizar resposta à parte adversa 

sobre os embargos de declaração interpostos. 4. Conheço dos Embargos 

de Declaração, na forma dos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, e os REJEITO, visto que não existe omissão na decisão 

proferida, senão vejamos. 5. O artigo 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil preconiza o seguinte: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;” 6. In casu, suscitei conflito de competência por entender 

que a matéria contida nos autos não está afeta a competência desta Vara 

Especializada, de modo que, até decisão do Egrégio Tribunal de Justiça 

não cabe analisar quaisquer pedidos das partes. 7. Nessas condições, o 

presente recurso de Embargos de Declaração há que ser de todo 

rejeitado, uma vez que não ocorrem quaisquer dos pressupostos 

legitimadores de sua utilização, nos termos do artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil. 8. Ante o exposto, por inexistir omissão na decisão, DEIXO 

DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e, por 

conseguinte, mantenho inalterada a decisão proferida. 9. Determino para 

que a Secretaria deste Juízo cumpra com urgência a decisão de ID. 

16744578. 10. Por ora, cancelo a audiência agendada para o dia 

06/12/2018 até decisão final do conflito de competência. 11. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004952-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINO DE CAMPOS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004952-89.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: CARLINO DE CAMPOS NETO Vistos. 1. Cite-se a parte 

devedora para pagar 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 
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respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (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 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 Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002805-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUJII CELESTINO TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (REQUERENTE)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 

1002805-90.2018.8.11.0002; REQUERENTE: FUJII CELESTINO 

TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA - ME, OSVALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA CELESTINO, ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelos Embargantes, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita e determino que sejam intimados para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolham as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito 

(art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001796-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001796-93.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

OSMAR DA COSTA Vistos. 1. Considerando a solicitação do FUNAJURIS, 

recebida por este Juízo na data de 04/12/2018, concedo ao requerido o 

prazo de 5 dias para que informe o seu número do CPF, data de 

nascimento e, ainda informe a número da conta, a fim de viabilizar a 

transferência dos valores depositados por equivoco perante aquele 

departamento. 2. Com a informação, remetam-se conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003662-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

SERGIO JOSE GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003662-39.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: FORTE COMERCIAL LTDA, SERGIO JOSE 

GOMES 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 o 

requerente cumprido este requisito. 3. Todavia, o requerido formulou 

pedido de suspensão, em razão da recuperação judicial, conforme Id 

13552713 e documentos. 4. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para que o autor se manifeste no presente feito. 5. Após, voltem-me 

conclusos para deliberações pertinentes. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001791-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO CARLOS KINDT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001791-42.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. 

REQUERIDO: CAETANO CARLOS KINDT Vistos. . 1. Cumpra-se a decisão 

retro remetendo-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 
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Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006455-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FIGUEIREDO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006455-82.2017.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCELO FIGUEIREDO PRADO Vistos. 1. À vista de que os documentos 

juntados comprovam o crédito cedido pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO 

DO POLO ATIVO, tal como requerido, devendo a secretaria providenciar a 

anotações na autuação e registro do feito, inclusive quanto aos novos 

procuradores do autor. 2. No mais, intimem-se o cessionário a dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. 3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o 

cessionário, doravante autor, a manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º). 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010142-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR MANOEL 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 

1010142-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: EDMAR 

MANOEL DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

em desfavor de EDMAR MANOEL DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 16738191, o autor veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas processuais pagas 

na distribuição. 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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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

PORTARIA N.º 585/2018-GRHFC 

 

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, e 

 

Considerando o Provimento nº 16/2018-CM, que estabelece a suspensão dos prazos 

processuais, com a realização de plantão judiciário, durante o recesso forense, no período de 

20/12/2018 a 06/01/2019;  

 

Considerando a Portaria nº 1420/2018-PRES, que no artigo 1º e em seu parágrafo único 

estabelece que, excepcionalmente no dia 19/12/2018, o horário de expediente no Tribunal de 

Justiça e nas Comarcas do Estado de Mato Grosso será das 7 às 14 horas, sendo que nesse dia as 

medidas judiciais protocoladas após as 14 horas deverão ser encaminhadas ao exame do 

magistrado plantonista; 

 

Considerando a Portaria nº 1420/2018-PRES, que no artigo 2º estabelece o horário de 

expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 20 

de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019 (recesso forense), das 13 às 18 horas;  

 

Considerando a Portaria nº 1420/2018-PRES, que no artigo 3º e em seu parágrafo único 

estabelece que no período do recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas os 

feitos que demandem medidas urgentes ou em que haja risco iminente do perecimento de direito, 

ou de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que na Primeira Instância os processos 

serão protocolados de forma física; 

 

Considerando a Portaria n.º 1424/2018-PRES que estabelece a escala de plantão dos juízes da 

Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, durante o recesso forense, das 14 horas do dia 

19/12/2018 às 12 horas do dia 07/01/2019; 

 

Considerando o Provimento nº 1/2017-CM, que regulamenta as audiências de custódia no 

âmbito da Comarca de Cuiabá; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º. Normatizar o plantão judiciário da Comarca de Cuiabá, durante o recesso forense, das 

14 horas do dia 19/12/2018 às 12 horas do dia 07/01/2019, no que se refere às unidades judiciais 

e administrativas, bem como aos servidores e estagiários; 

 

I – DAS UNIDADES JUDICIAIS, CENTRAL DE MANDADOS E CENTRAL DE 

DISTRIBUIÇÃO 

 

Art. 2º. Convocar os gestores judiciários e oficiais de justiça elencados nos anexos I e II da 

presente Portaria, para atuarem no recesso forense da Comarca de Cuiabá, ficando vinculados 

aos Juízes de Direito das Áreas Cível e Criminal, conforme escala estabelecida pela Portaria n.º 

1424/2018-PRES.  

§ 1º. Os Atos das Audiências de Custódia serão cumpridos pelos respectivos gestores judiciários 

e oficiais de justiça das Varas Criminais Plantonistas. 

§ 2º. Os plantonistas do recesso forense deverão cumprir o plantão presencial no horário das 13 

às 18 horas, ficando em sistema de sobreaviso em tempo integral. 

§ 3º. Os gestores judiciários plantonistas cíveis e criminais devem convocar no mínimo 3 (três) 

servidores e/ou estagiários da própria secretaria, para auxiliarem nos trabalhos do plantão 

presencial, das 13 às 18 horas.  

§ 4º. Os gestores judiciários plantonistas criminais devem convocar 1 (um) servidor da própria 

secretaria, no período matutino, das 8 às 13 horas, para receber os flagrantes dos réus presos e 

que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, autuando e 

expedindo os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais das 

audiências de custódia 

§ 5º. A convocação de servidores de que trata os parágrafo 3º e 4º deverá ser feita via página do 

servidor, seguindo o caminho: gestor de ponto - convocação extraordinária - tipo de convocação 

"normal" - bate ponto "sim". Devendo os servidores, obrigatoriamente, registrarem o ponto tanto 

na entrada como na saída do expediente. 

§ 6º. A convocação de estagiários de que trata o parágrafo 3º deverá ser feita de forma verbal e 

somente poderá ocorrer nos dias úteis do recesso forense (não sendo permitida a prestação de 

serviço de estagiários aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos). 

§ 7º. Cada gestor judiciário convocado deverá protocolar na Gestão de Recursos Humanos do 

Fórum de Cuiabá, Certidão original expedida em nome dos servidores (Gestor Judiciário, 

Oficiais de Justiça e Assessores) que participaram do plantão, para o fim específico de averbação 
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de créditos de horas, juntamente com a Ata de Plantão original, no primeiro dia útil após o 

recesso forense (07/01/2019).  

§ 8º. Em relação aos servidores da secretaria, convocados via página do servidor para auxiliar os 

trabalhos, conforme § 5º, não deverá ser expedida Certidão, pois o crédito de horas será gerado 

automaticamente pelo sistema. 

 

Art. 3º. Regulamentar a forma de transferência de um plantão para outro, em relação aos 

gestores judiciários e oficiais de justiça. 

§ 1º. Cada gestor judiciário plantonista, ao término do seu plantão da escala (19h), entregará 

cópia da ata de ocorrências, por ele elaborada, ao próximo plantonista do recesso forense, 

juntamente com o aparelho de celular funcional e outros materiais (kit de plantão) que estejam 

sob sua guarda, bem como todos os processos, devidamente cadastrados, autuados e organizados 

com os documentos iniciais e posteriores, que deverão ser juntados, por meio de carga no 

sistema Apolo, de forma a facilitar a continuidade do trabalho para a nova turma plantonista.  

§ 2º. Para facilitar a transferência de plantão entre os gestores judiciários, de que trata o 

parágrafo 1º, caberá ao gestor plantonista subsequente buscar os materiais com o gestor 

plantonista atual. 

§ 3º. O último gestor judiciário plantonista, tanto cível como criminal, fica responsável pelo 

protocolo dos processos de todo o período do recesso forense, no primeiro dia útil após o recesso 

(07/01/2019).  

§ 4º. O último gestor judiciário plantonista criminal fica também escalado para o plantão 

judiciário semanal, das 19h do dia 07/01/2019 até as 12h do dia 11/01/2019. 

§ 5º. Os mandados recebidos e cumpridos pelos oficiais de justiça durante o recesso forense 

deverão ser entregues para os gestores judiciários que estiverem de plantão no dia da devolução, 

durante o recesso forense. 

§ 6º. Os primeiros oficiais de justiça convocados, tanto cível como criminal, deverão retirar os 

aparelhos de celular funcional na Central de Mandados do Fórum, na manhã do dia 19/12/2018, 

até às 11 horas, bem como entregá-los aos seus sucessores ao término do seu plantão (19h), e 

assim sucessivamente.  

§ 7º. Para facilitar a transferência de plantão entre os oficiais de justiça, de que trata o parágrafo 

6º, caberá ao oficial de justiça plantonista subsequente buscar o aparelho de celular funcional 

com o oficial de justiça plantonista atual. 

§ 8º. Os últimos oficiais de justiça plantonistas, tanto cível como criminal, ficam escalados para 

o plantão judiciário semanal, das 19h do dia 07/01/2019 às 12h do dia 11/01/2019. 
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Art. 4º. Convocar os gestores judiciários das secretarias das cinco Varas Especializadas de 

Família e Sucessões, das duas Varas Especializadas da Infância e Juventude, das duas Varas 

Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e das quatorze Varas 

Criminais para permanecerem em regime de sobreaviso, nos dias úteis do recesso Forense da 

Comarca de Cuiabá, no horário das 13 às 18 horas, exceto nos finais de semana, feriados e 

pontos facultativos, para atendimento exclusivo aos Juízes plantonistas, se houver necessidade, 

visando garantir o atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso. 

§ 1º. O sistema de sobreaviso determinado compreende que o gestor judiciário ou servidor que o 

substituir ficará à disposição do juiz plantonista de sua área, podendo ser chamado ao Fórum, 

quando solicitado, para promover o acesso aos autos de origem, em que houver demanda de 

plantão judicial, sendo atribuição do gestor plantonista o cumprimento das decisões exaradas em 

período de recesso forense. 

§ 2º. Caso o servidor plantonista de sobreaviso seja chamado ao Fórum, será atribuição do gestor 

plantonista a expedição de Certidão constando as horas trabalhadas, para o fim específico de 

averbação de crédito de horas.  

 

Art. 5º. Convocar os servidores lotados na Central de Distribuição, elencados nos anexos I e II 

da presente Portaria, para trabalharem em sistema de revezamento, em tempo integral, de 

sobreaviso, para atendimento exclusivo aos Magistrados Plantonistas, em casos urgentes e/ou 

emergenciais, tais como, expedição das certidões criminais necessárias para instruir pedidos de 

liberdade e certidões cíveis urgentes.  

 

Art. 6º. Dispensar os servidores e estagiários das unidades judiciais, central de mandados e 

central de distribuição, que não forem convocados pelo gestor de ponto e que não constem 

elencados no artigo 4º e/ou nos anexos I e II da presente portaria.  

 

Art. 7º. Os servidores responsáveis pelas unidades judiciais Cíveis e Criminais que integram a 

presente escala de plantão deverão providenciar os materiais necessários para o trabalho (selo, 

papel, caneta, lápis, etc), até o dia 14/12/2018. 

 

II – DA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 8º. Convocar os servidores e estagiários lotados nas Gestões de Infraestrutura, de Recursos 

Humanos e de Tecnologia da Informação, bem como do Setor de Arquivo, para trabalharem em 
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sistema de revezamento por unidade, para atendimento exclusivo aos Magistrados e servidores 

plantonistas, em casos urgentes e/ou emergenciais. 

§1º. Os servidores das Gestões de Infraestrutura e de Tecnologia da Informação realizarão 

cumprimento de escala de revezamento nos dias úteis, de forma presencial, das 13 às 18 horas, 

exceto nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, devendo ser convocados pelo gestor 

de ponto, via página do servidor; 

§2º. Os servidores das Gestões de Infraestrutura, de Recursos Humanos e de Tecnologia da 

Informação ficarão em sistema de sobreaviso, em tempo integral. 

§3º. Os servidores do Setor de Arquivo realizarão cumprimento de escala de revezamento, 

permanecendo em regime de sobreaviso, nos dias úteis do recesso Forense da Comarca de 

Cuiabá, no horário das 13 às 18 horas, exceto nos finais de semana, feriados e pontos 

facultativos, para atendimento exclusivo aos Juízes plantonistas, se houver necessidade, visando 

garantir o atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso. 

§ 4º. Caso o servidor plantonista de sobreaviso seja chamado ao Fórum, será atribuição do gestor 

plantonista a expedição de Certidão constando as horas trabalhadas, para o fim específico de 

averbação de crédito de horas.  

 

Art. 9º. Dispensar os demais servidores e estagiários lotados na Central de Administração do 

Fórum e que não constam elencados no artigo 8º da presente portaria. 

 

III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 10. A Gestão de Recursos Humanos do Fórum de Cuiabá ficará responsável pelo 

recebimento das escalas de revezamento de que tratam os artigos 4º e 8º da presente portaria, 

devendo elaborar documento único, com os nomes e telefones dos servidores plantonistas 

(presencial e sobreaviso), bem como encaminhá-lo a todos os magistrados, gestores judiciários e 

administrativos plantonistas, pelo e-mail funcional. 

Parágrafo Único. A lista contendo os nomes e telefones dos servidores de que trata este artigo 

será disponibilizado apenas aos plantonistas do recesso forense desta Comarca de Cuiabá, não 

sendo permitida sua divulgação para advogados, partes e etc. 

 

Art. 11. Durante todo o período do recesso forense, os Juízes plantonistas Cíveis e Criminais, 

escalados pela Portaria n.º 1424/2018-PRES responderão pelas Comarcas de Cuiabá, Chapada 

dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, sendo que cada Comarca contará com sua equipe 

de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça). 
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IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário e, após a 

homologação, os dados nela contidos estarão disponíveis automaticamente no site do Tribunal 

de Justiça, link “Plantão de Comarcas”, para acesso pelo cidadão. 

 

Art. 13. A convocação dos Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça escalados para o plantão 

durante o recesso forense se dará por meio de publicação da Portaria no Diário da Justiça 

Eletrônico. 

 

Art. 14. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 

notificando-os via e-mail funcional. 

 

Art. 15. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 

Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 

conhecimento da convocação, notificando-os via e-mail funcional. 

 

Publique-se, remetendo-se cópia desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça, 

Corregedoria-Geral da Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Ordem dos 

Advogados do Brasil - MT, às Procuradorias Gerais do Estado e do Município de Cuiabá, à 

Coordenadoria da Policial Judiciária Civil, bem como aos servidores e magistrados, por e-mail 

funcional, além de afixação no átrio do Fórum. 

 

Cumpra-se. 

 

Cuiabá, 05 de dezembro de 2018. 

          

(assinado digitalmente) 

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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ANEXO I 
 
 

VARAS CÍVEIS 
 

14h do dia 19/12/2018 até 19h do dia 21/12/2018 
Juízo da 5ª Vara Cível 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 

Drª. Ana Paula 
da Veiga 
Carlota 

Lygia Marinho 
Fontes Xavier 
99948-8823 

Maria Dolores 
Aragão 
Primcka 

99661-5015 

Amauri José 
Elias 

99251-5661 

Silvany 
Cardoso de 

Araújo 
99997-5916 

 
19h do dia 21/12/2018 até 19h do dia 23/12/2018 

Juízo da 10ª Vara Cível 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Sinii 

Savana Bosse 
Daiane Sabbag 
David França 
99948-8823 

Iris Alvina 
Guarim Soares 

99661-5015 

Edson Miguel 
da Silva 
Barbosa 

99251-5661 

Silvany 
Cardoso de 

Araújo e 
Demetilde 

Benedita de 
Assis 

99997-5916 
 

19h do dia 23/12/2018 até 19h do dia 25/12/2018 
Juízo da 4ª Vara Cível 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 

Dr. Emerson 
Luis Pereira 

Cajango 

Márcia Suzana 
Chupel 

99948-8823 

Philipe de 
Paula da Silva 

Pinho 
99661-5015 

Alexandre 
Girard Ribeiro 

da Silva 
99251-5661 

Demetilde 
Benedita de 

Assis 
99997-5916 

 
19h do dia 25/12/2018 até 19h do dia 27/12/2018 

Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Elza Yara 
Ribeiro Sales 

Sansão 

Carlos Henrique 
Saliés Ribeiro 
99948-8823 

César Divino 
Siqueira 

99661-5015 

Lucas Gabriel 
Gomes Peixoto 

99251-5661 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 
 

19h do dia 27/12/2018 até 19h do dia 29/12/2018 
Juízo do 1ª Vara Cível 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 
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Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Cláudio 

Roberto Zeni 
César Adriane 

Leôncio 
99948-8823 

Orivaldo 
Carvalhães de 

Oliveira 
99661-5015 

Dinah Ribeiro 
Rodrigues 

99251-5661 
 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 29/12/2018 até 19h do dia 30/12/2018 

Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Angela 

Gimenez 
Katiuscia 
Marcelino 

Correia 
99948-8823 

Elisangela dos 
Anjos Soares 

Farias 
99661-5015 

João Carlos 
Abib Moreira 
99251-5661 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 30/12/2018 até 19h do dia 31/12/2018 

Juízo do 8º Juizado Especial Cível 
Local do Plantão: Complexo Miranda Reis 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Wladys 

Roberto Freire 
do Amaral 

Geziely Gevezier 
Loureiro 

99948-8823 

Elisangela dos 
Anjos Soares 

Farias 
99661-5015 

João Carlos 
Abib Moreira 
99251-5661 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 31/12/2018 até 19h do dia 02/01/2019 

Juízo da 8ª Vara Cível 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Bruno 
D'Oliveira 
Marques 

Thiago Ottoni 
Azambuja 

99948-8823 

Guilherme 
Garcia Neto 
99661-5015 

Cleide Vargas 
de Castilho 
99251-5661 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
19h do dia 02/01/2019 até 19h do dia 03/01/2019 

Juízo da 8ª Vara Cível 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Bruno 
D'Oliveira 
Marques 

Thiago Ottoni 
Azambuja 

99948-8823 

Paulo César 
Teixeira 

99661-5015 

Marcelo da 
Costa Marques 

Freire 
99251-5661 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
19h do dia 03/01/2019 até 19h do dia 04/01/2019 

Juízo da 6ª Vara Cível 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 
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Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Tatiane 

Colombo 
Analice Rosolem 

Santos 
99948-8823 

Paulo César 
Teixeira 

99661-5015 

Marcelo da 
Costa Marques 

Freire 
99251-5661 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
19h do dia 04/01/2019 até 12h do dia 07/01/2019 

Juízo da 6ª Vara Cível 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Tatiane 

Colombo 
Analice Rosolem 

Santos 
99948-8823 

Fabiano 
Ferreira da 

Silva 
99661-5015 

Fátimo Nunes 
Siqueira 

99251-5661 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
ANEXO II 

 
VARAS CRIMINAIS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 

 
14h do dia 19/12/2018 até 19h do dia 21/12/2018 

Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Domética e Familiar Contra a Mulher 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro 
Thays Machado 

99949-0558 
Adilson Cézar 

da Silva 
99642-8737 

Douglas 
Cardoso de 

Oliveira 
99326-7998 

Silvany 
Cardoso de 

Araújo 
99997-5916 

 
19h do dia 21/12/2018 até 19h do dia 23/12/2018 

Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Domética e Familiar Contra a Mulher 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá   

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro 
Thays Machado 

99949-0558 
Herak 

Francisco 
Xavier 

99642-8737 

Lucy Jesus dos 
Santos 

99326-7998 

Silvany 
Cardoso de 

Araújo e 
Demetilde 

Benedita de 
Assis 

99997-5916 
 

19h do dia 23/12/2018 até 19h do dia 25/12/2018 
Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Domética e Familiar Contra a Mulher 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson Thays Machado Regis Lisboa Saturnino Demetilde 
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Luiz Quinteiro 99949-0558 Rodrigues 
99642-8737 

Armando 
Ojeda 

99326-7998 

Benedita de 
Assis 

99997-5916 
 

19h do dia 25/12/2018 até 19h do dia 27/12/2018 
Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Domética e Familiar Contra a Mulher 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro 
Thays Machado 

99949-0558 
Louriley Reis 

dos Santos 
99642-8737 

João Costa de 
Souza 

99326-7998 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 
 

19h do dia 27/12/2018 até 19h do dia 29/12/2018 
Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Domética e Familiar Contra a Mulher 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro 
Thays Machado 

99949-0558 
Ana Maura de 

Freitas 
99642-8737 

Joel Abreu 
Valadares 

99326-7998 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 
 

19h do dia 29/12/2018 até 19h do dia 31/12/2018 
Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Domética e Familiar Contra a Mulher 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro  
Thays Machado 

99949-0558 
Cleomar 
Cristina 

Dalexandre 
99642-8737 

Júlio Cézar 
Rodrigues dos 

Anjos 
99326-7998 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 31/12/2018 até 19h do dia 02/01/2019 

Juízo da 2ª Vara Criminal 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Leonardo 
de Campos 

Costa e Silva 
Pitaluga 

Adriana Carla 
Lima 

99949-0558 

Otávio 
Gonçalves de 

Souza 
99642-8737 

Sebastião 
Rodrigues de 
Souza Júnior 
99326-7998 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
19h do dia 02/01/2019 até 19h do dia 04/01/2019 

Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher  
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jamilson 

Haddad 
Murilo César de 
Araújo Vieira 

Isabela Brito 
Lisboa 

Jorge Alves da 
Silva 

Aurecy 
Ferreira Anzil 
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Campos 3648-6605 
99949-0558 

99642-8737 99326-7998 de Morais 
99997-5916 

 
19h do dia 04/01/2019 até 12h do dia 07/01/2019 

Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jamilson 

Haddad 
Campos 

Murilo César de 
Araújo Vieira 

3648-6605 
99949-0558 

Nivaldo 
Fagundes da 

Silva 
99642-8737 

Luiz Mauro 
Pereira Senna 
99326-7998 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 
 
Código 682232 
 
TERMO DE SORTEIO DE JURADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS E 
EXTRAORDINÁRIAS DO TRIBUNAL JÚRI DESTA COMARCA A SEREM 
REALIZADAS NO ANO DE 2019. 
 
Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2018, às 15h, nesta cidade e Comarca 
de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no Edifício do Fórum local, no Plenário 
do Tribunal do Júri, onde presentes se encontravam esta Gestora Judiciária, Karoline 
Di Paula Pistori Machado, o Magistrado Dr. Wagner Plaza Machado Junior, a 
Assessora de Gabinete, Armedina Martins de Souza, o Dr. Jorge Paulo Damante 
Pereira, representante do Ministério Público Estadual,  e o Dr. Stalyn Paniago, 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil- Subseção de Rondonópolis, e aí 
sendo foi procedido ao sorteio dos jurados que participarão das sessões de 
julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, em reuniões periódicas a serem 
realizadas no ano de 2019, cujos nomes são os seguintes: 

 
JURADOS P/ 1º PLENÁRIO: 
 

1. ALINE CHRISTINA LOOTE MORAES AUXILIAR DE SALA 66 
2. MARCIA APARECIDA DA ROCHA  ASS. PARLAMENTAR 777 
3. ANDERSON RODRIGO DE SOUZA CHEFE DE PÁTIO 111 
4. BETANIA DA SILVA ALVES  ESTAGIÁRIA 178 
5. ALESSANDRA RIBEIRO GAZAL GERENTE DE NEGÓCIOS 52 
6. CAMILA SANCHINE NOGUEIRA INTERPETRE DE LIBRAS 200 
7. BENJAMIM CRISTOBAL MARDINE 

ACUNA 
UFMT 177 

8. RAQUEL GONÇALVES SALGADO UFMT 997 
9. ALESSANDRO RODRIGUES VIANA PROFESSOR 58 
10. APARECIDA MARIA DE ALMEIDA PROFESSORA  149 
11. ADRIANO SOARES CARVALHO ANALISTA  37 
12. ZÉLIA CARNEIRO VASCONCELOS BIÓLOGA 1174 
13. AFONSO HENRIQUE DA COSTA CAIXA 39 
14. ALICE ELENA CAFURE MATOS GTE RELACION 65 
15. AFONSO DOS SANTOS CORRETOR 38 
16. ADRIANA BORGES DORTA FRANCO CORRETOR 28 
17. ADILSON MIKUSKA UNIC 24 
18. CAMILA MARIA FERREIRA DE SOUZA TEC. ADMINISTRATIVO 199 
19. ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEIRA 

GUSMÃO 
UFMT 64 

20. ADRIANA SANTI UFMT 32 
21. ADRIANO SILVA ROZENDO  UFMT 34 
22. BENEDITO FLAVIO DOS SANTOS EMPRESÁRIO 174 
23. ADINAEL JUNHOR PEREIRA TRINDADE UFMT 26 
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24. ADILSON JOSE FRANCISO UFMT 22 
25. BENEDITO FLAVIO DOS SANTOS EMPRESÁRIO 175 

 
 
JURADOS P/ 2º PLENÁRIO: 
 

1. LUZIÁRIO D. RESSUREIÇÃO  EMPRESÁRIO 760 
2. VILMAR RODRIGUES PARANHOS 

JUNIOR 
JOVEM APRENDIZ 1149 

3. JAEDER LUCAS BARRETOS  EMPRESÁRIO 556 
4. MARIA NIVIA SANTOS SANTANA AVROC 844 
5. RAFAEL SANTOS SILVA MILITAR 987 
6. ELIANE BROETO CDL 386 
7. THIAGO RODRIGUES LOPES UFMT 1128 
8. LEILA CRISTINA OLIVEIRA SILVA UFMT 687 
9. VALÉRIA FERREIRA DE SOUZA FISIOTERAPEUTA 1139 
10. MARIA DA PAZ DA SILVA PROFESSORA 820 
11. MAURICIO APOLONIO DE LIMA UFMT 879 
12. MARIA DE CONCEIÇÃO TRINDADE 

BEZERRA 
UFMT 819 

13. RINALDO CARDOSO MEIRA AUX. ADMINISTRATIVO 1013 
14. ELIANA ALONSO AUDITORIA FISCAL 384 
15. ROMILDA MARGARETH PALOCO AVROC 1023 
16. ALBACES CAVALCANTI NETO PROFESSOR 44 
17. JOÃO CARLOS DA SILVA AGRICULTURA FAMILIAR 591 
18. EDSON WANDER PINA DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 
370 

19. OZIEL MILTON RODRIGUES PROFESSOR 947 
20. ANA CRISTINA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA SOARES COSTA 
TECNICO DE PROGRAMAS 
SOCIAIS 

91 

21. JULICE APARECIDA BUZZO  SERVIDORA PÚBLICA 644 
22. MARLY FERREIRA MARQUE UFMT 870 
23. SONIA DA SILVA NARCISO GERENTE 1102 
24. MARLON PIROZZI CORPO DE BOMBEIROS 869 
25. SONIA BEATRIZ RAMOS SILVEIRA AUXILIAR DE APOIO 

ADMINISTRATIVO 
1101 

  
 
JURADOS P/ 3º PLENÁRIO: 
 

1. SHEILA DIAS MACIEL UFMT 1078 
2. TIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA AGENTE ESCOLAR 1129 
3. EUGENIO GUIMARÃES DE SOUZA UFMT 419 
4. WITER DE SOUSA FAGUNDES OPERADOR DE MÁQUINAS 1173 
5. KARINA PENA LEÃO GUIMARÃES APOIO ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL 
654 

6. RAFAEL CESAR ROSA BANCÁRIO 980 
7. EDNA GARCIA SILVEIRA BATTAGLINI UFMT 365 
8. MARIA MENEZES GUIMARÃES SERVIDORA PÚBLICA 843 
9. CREUZA HELENA MARTINS COSTUREIRA 266 
10. IVANILDO BLAUDT OPERADOR DE MÁQUINAS 545 
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11. DAYANE LELIS TEIXEIRA SANTANA  ESTAGIÁRIA 312 
12. SONIA BEATRIZ RAMOS SILVEIRA PROFESSORA 1100 
13. JOSÉ RENATO MENDONÇA UFMT 624 
14. JHENIFER LISBOA DA SILVA ESTUDANTE 580 
15. EURÍPEDES MARTINS SILVA MINISTRO DO EVANGELHO 422 
16. THIAGO DE VASCONCELOS  GERENTE ADMINISTRATIVO 1127 
17. JUSCELINO RODRIGUES PORTEIRO 648 
18. JULIANA SIQUEIRA BARROS AVROC 634 
19. ARTUR SPARES CAVALCANTI LEAL PROFESSOR 163 
20. KARLA DANIELLU DA SILVA ROCHA AUX. ADMINISTRATIVO 656 
21. KARLYNKA BARBARA MEIRELES DE 

ALMEIDA  
ACIRESMAT 657 

22. KARINA DOMINGUES RIBEIRO OPERADOR DE LOJA PLENO 652 
23. LUIZ GOSTAVO ALVES DE SOUZA UFMT 754 
24. CLOVIS DOS SANTOS JUNIOR  UFMT 264 
25. TELMA TEODORA BORGES UFMT 1119 

 
 
JURADOS P/ 4º PLENÁRIO: 
 

1. MARIA CRISTINA DE ÁVILA ASSISTENTE SOCIAL 816 
2. ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA PROFESSOR 318 
3. EDIVALDO MENDES BATISTA ANALISTA PREPARO DE 

ENSAIO 
360 

4. KARYNA KEYLA TONDATO UFMT 653 
5. PRISCILA PARÃES XAVIER BACHAREL 977 
6. HUDSON FERREIRA DOS SANTOS CDL 520 
7. MILKA CORSINO PARMEJANE SERVIDORA PÚBLICA 899 
8. RUBENS CARLOS SHULKE CONSTRUTOR 1053 
9. DANIELLY GONÇALVES GUIMARÃES IFMT 297 
10. MÁRCIO LARA FREITAS MECÂNICO 793 
11. JOAQUIM DE OLIVEIRA  APOSENTADO 597 
12. SILVIA DE FATIMA PELEGI RODRIGUES UFMT 1086 
13. LUCILENE TEIXEIRA DOS SANTOS PROFESSORA 743 
14. FLAVIA MATTOS RIBEIRO AUX. ADMINISTRATIVO 450 
15. IVONE ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS PROFESSORA 546 
16.  SHIRLEI FERNANDES DE OLIVEIRA 

MIYASHIRO 
PROFESSORA 1079 

17. CAIO SABINO FERREIRA DESEMPREGADO 193 
18.  LEONARDO ALVES BORGES EMPRESÁRIO 688 
19. CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA SANTANA BANCÁRIA  
20.  RODRIGO NOGUEIRA CABRAL  SUPERIOR 1018 
21. IZAURINA PEREIRA HENRIQUE APOSENTADA 552 
22. MARIA LUIZA BARBOSA MACEDO SERVIDORA PÚBLICA 837 
23. VALÉRIUA FILGUEIRAS DAPPER UFMT 1140 
24. ADEMILSON REIS DA SILVA  UFMT 13 
25. SILVIA CRISTINA DA SILVA E SILVA PROFESSORA 1085 

 
 
JURADOS P/ 5º PLENÁRIO: 
 

Disponibilizado - 06/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10390 Caderno de Anexos - 15 de 21



1. ELLEN ELAINE GONÇALVES ROCHA ASS. ADMINISTRATIVO 396 
2. JEANE CLEIA DE OLIVEIRA UFMT 569 
3. WEBSTER FERNANDES DA SILVA COMERCIANTE 1160 
4. EVELIA ROSANA PAREDES ARAUJO BIÓLOGA 423 
5. RAFAEL SAKES MODESTO ESTUDANTE 986 
6. TELMA SILENE PARMEZIANE UNIVERSITÁRIA 1118 
7. EMERSON DIONIZIO BELANCON UFMT 403 
8. VILMA ALVES PEREIRA VIANA GERENTE  1148 
9. IVONE MIRANDA OLIVEIURA UNIC 548 
10. WILLIAN DILSON DE LIMA PROFESSOR 1169 
11. BRUNO EDUARDO PICHIONE MENDES ESTUDANTE 188 
12. MEUQUIRE CANDIDO DA FONSECA LUBRIFICADOR 886 
13. RAFAEL MERLIM ROCHA DA SILVA ECONOMISTA 983 
14. PEDRO HENRIQUE MARTINS RAMOS PROFESSOR 973 
15. ERCILIA DE ALMEIDA ADMINISTRATIVO 410 
16. ELIZABETE ARAUJO NEVES BANCÁRIA 391 
17. LUIS OTÁVIO BAU MACEDO UFMT 752 
18. SANDRA GONÇALVES  SERVIDORA PÚBLICA 1063 
19. ELEMILSON DALBEM DA COSTA COMERCIANTE 383 
20. BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL ESTUDANTE 187 
21. ROSA MARIA NUNES ARAÚJO UFMT 1033 
22. MARINETE TEODORO BORGES FRIZZO ASSISTENTE DE 

ATENDIMENTO 
860 

23. GUSTAVO REZENDE SALLES EMPRESÁRIO 512 
24. CLAUDINEIA DE ARAUJO UFMT 247 
25. VICENTE DE PAULA DINO DE OLIVEIRA AUXILIAR 1147 

 
 
 
JURADOS P/ 6º PLENÁRIO: 
 

1. EVILÁSIO ROSSA SANTOS MECANICO 426 
2. OTOAMERICO DA LUZ MUNIZ ACIRESMAT 944 
3. FERNANDO SOBÉ MOREIRA FILHO EMPRESÁRIO 447 
4. ERICA MARTINS DOS SANTOS UNIC 413 
5. ROSILENE RODRIGUES DE CARVALHO IFMT 1048 
6. CAMILA ALESSANDRA VIEIRA DE ARAUJO UNIC 194 
7. VINICIUS FRAVETTO APOIO ADMINISTRATIVO 1152 
8. ELAINE DA SILVA MESSIAS ALMEIDA ASSISTENTEA 378 
9. ICARO CASTRO CAVALCANTE ESTOQUISTA 523 
10. JOEL MOURA DE SOUZA PROFESSOR 601 
11. ADRIANA COSTA FREITAS PROFESSOR 29 
12. LEANDRO PESSOA DE LUCENA UFMT 685 
13. FELIPHE DINIZ CORRETOR 440 
14. BENEDITO ROSA DE OLIVEIRA VENDEDOR 176 
15. LUIS MARCELO BORGHI PROFESSOR 751 
16. MARIA DO CARMO PEREIRA BANCÁRIA 826 
17. BIANCA KELEN ARAUJO VERISSIMO UNIC 179 
18. MARIA RODRIGUES DE SOUZA AUXILIAR 846 
19. WATSON SILVA DE ALMEIDA LARA SUPERIOR 1159 
20. POLIANA APARECIDA DA SILVA SUPERIOR 975 
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21. FÁTIMA RODRIGUES MOTA AUXILIAR 436 
22. MARIZA INES DA SILVA PINHEIRO UFMT 864 
23. SIMONE FRENEDA CAMPARIM PASSOS UFMT 1090 
24. MARIA CRISTINA DE SOUZA LIMA GERENTE 817 
25. LUCIANA SANTOS DO NASCIMENTO  UNIC 727 

 
JURADOS P/ 7º PLENÁRIO: 
 

1. LUCIANO ROCHA PASSOS PROFESSOR 736 
2. LUCAS ZEBULON GONZAGA PEREIRA BANCÁRIO 720 
3. LUCIANO SALVADOR MELO AGUILAR ASS. LEGISLATIVO 737 
4. MARIA DO CARMO MORENO ATACADAO  825 
5. IZABEL CRISTINA RIBEIRO MORENO SERVIDORA PÚBLICA  550 
6. LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA ASSESSOR 719 
7. Elza de oliveira Azevedo Auxiliar 402 
8. JONATAS DA SILVA OLIVEIRA ANALISTA 604 
9. EDMILSON NEVES CUNHA JARDINEIRO 364 
10. LINIDMAR ALMEIDA PIRES SOUZA DO LAR 703 
11. RENATA BEZERRA VALERIANO UFMT 1005 
12. GRAZIELE PEREIRA PONTES SERVIDORA PÚBLICA 504 
13. ROSENEI BAIRROS DE FREITAS 

CARVALHO 
PROFESSOR 1045 

14. MARIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA  ATENDENTE 851 
15. KEFFERSON RICARDI CUQUI INTERPETRE DE LIBRAS 661 
16. RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN CDL  
17. REINALDO PEREIRA DE JESUS MESTRE DE OBRAS 10047 
18. SONIA MARIA SERAFIM MARUCHI  DO LAR 1103 
19. MARIA APARECIDA DA SILVA SUPERIOR 809 
20.  MARIO LUIZ SANTANA JUNIOR UFMT 862 
21.  LINDINEI ALMEIDA LIMA OLIVEIRA DO LAR 704 
22. AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO UFMT 41 
23. MAURO OSVALDO MEDEIROS UFMT 884 
24. JOELMA ANANIAS DE OLIVEIRA UFMT 602 
25. BARBARA SAYURI BELLETE UFMT 171 

 
 
SUPLENTES: 

 
 

1. ROLFO WASHINGTON CELESTINO FUNCIONÁRIO PÚBLICO 1022 
2. ELIEDER GLUBER CORREIA CAIXA 390 
3. ALINE FRANCIELI TCHA GERENTE 69 
4. ARITIDES JOSE DA SILVA JUNIOR UFMT 156 
5. AURELIO DE SOUZA SILVA GERENTE 169 
6. SAMARA NUNES DIAS BANCARIA 1058 
7. FELIPE COSTA ARAUJO ASSISTENTE 439 
8. ROMINA SOUZA DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO 1025 
9. ERENI APARECIDA LOPES VENDEDORA 411 
10. MIQUEIAS RORDIGUES DE PAULA ANALISTA 901 
11. AROLDO JOSE DE OLIVEIRA UFMT 161 
12. CHISTIANE PAOLINELLI M JACQUES CABELEIREIRA 233 
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13. ANA CRISTINA LOPES GREVENHAGEN Assistente de negócios 90 
14. MAIKE SILVA NERIS NONATO CHEFE DE PREVENÇÃO 768 
15. MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSESSORA 

PARLAMENTAR 
811 

16. CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO PROFESSOR 192 
17. WILSON KOEI KANACILO JUNIOR PROFESSOR 1170 
18. ANA RUBIA MESQUITA ATACADÃO 105 
19. FERNANDO AUGUSTO BORGES DE 

OLIVEIRA 
UFMT 445 

20. IRACEMA FRANCISCA DOS REIS AGRICULTORA 529 
21. ANDRE LUIZ SOUZA DOS REIS COORDENADOR  118 
22. ADONIAS BATISTA DA SILVA AGENTE  27 
23. LUIS FELIPE MONTEIRO CHIAPINOTTO BANCÁRIO 749 
24. MARCIA GARUZZI DE LIMA VIEIRA PROFESSOR 780 
25. INGRIDY DE PAULA NOGUEIRA TELEFONISTA 526 
26. ROSALINA DIAS RODRIGUES APOSENTADA 1034 
27. LACIMAR DO NASCIMENTO CANUTO ESTUDANTE 672 
28.  IVAN DE OLIVEIRA PROFESSOR 541 
29. EVANDRO LUCAS JOSÉ FERREIRA COMERCIÁRIO 422 
30. AQUILA DE ASSIS AFONSO UNIC 154 
31. ADENEELE CAVALCANTI NETO PROFESSORA 16 
32. EDSON CARLOS FODRA APOSENTADO 368 
33. MIGUEL ARTUR DE OLIVEIRA ANALISTA 594 
34. WANIA APARECIDA DA SILVA SERVIDORA 1157 
35. CLEUSA CORREA FRANCO SIPROS 262 
36. ANDRE ROESE PROFESSOR 119 
37. ANTONIA BENEDITA PINTO DE ALMEIDA PROFESSORA 133 
38. CLESIO SILVA OTTONI CDL 261 
39. JULIA OLIVEIRA BARRETO SIPROS 632 
40. DARCI DE ASSIS MINISTRO DO 

EVANGELHO 
303 

41. MIKAELY APARECIDA DE SOUZA AUXILIAR 896 
42. LUIZA APARECIDA GALVÃO SANTOS ATACADÃO 756 
43. LEZINETE REGINA LEMES UFMT 694 
44. ENILZA PEREIRA DOURADO DO LAR 408 
45. LAURA DE CARVALHO  UFMT 478 
46. TANIA MARIA STOFFEL AUXILIAR 1112 
47. MIGUEL EDGARDO SALGADO ESPINOZA UFMT 895 
48. MARLON DANTAS TREVIZAN UFMT 868 
49. JERSON DEMAMANN PROFESSOR 574 
50. MILENA OLIVEIRA TOSTA UFMT 897 
51. VALDIRENE PRADA DE MORAES COSTUREIRA 1138 
52. MAURO LUIZ BARBOSA SIQUEIRA UFMT 883 
53. ANDRE BARELLA UFMT 113 
54. RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA MATTEI EMPRESÁRIA 995 
55. SILMARA BISPO DOS SANTOS UFMT 1082 
56. JAILSON JOSE DE ANDRADE UFMT 557 
57. SIMONY CANDIDA DOS SANTOS UFMT 1093 
58. APARECIDO JESUS DE SOUZA SINFRA 153 
59. RAFEL NUNES SILVA SERVIDOR PÚBLICO 985 
60. ABIA HADASSA ADRIANA ESTUDANTES 1 
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61. ROSELI GOMES DA SILVA PROFESSORA 1044 
62. THAINÁ DE OLIVEIRA NOGUEIRA TEC. ADMINISTRATIVO 1121 
63. JUSCELINO REGIS RIO  COMERCIANTE 647 
64. ALINE MONTELARES DE. C.K. GOIS BANCÁRIA 70 
65. MAURICIO RAPOSO DE MEDEIROS UFMT 882 
66. ALESSANDRO SOUZA SILVA BANCÁRIO 59 
67. RAFAEL SALTOS SARTORI PROFESSOR 988 
68. RAFAEL VENANCIO DE ARAUJO UFMT 989 
69. MARIA ROSA DE OLIVEIRA  PROFESSORA 847 
70. RAFAEL MOREIRA LIBANO COMERCIANTE 984 
71. EDICARLOS OLIVEIRA QUEIROZ UFMT 351 
72. PAULO ROGERIO MENEZES DE ARAÚJO SERVIDOR PÚBLICO 967 
73. MARIA ROSEANE NUNES RODRIGUES 

CRUZ 
PROFESSORA 848 

74. HENDRICK DE OLIVEIRA SOUZA ATACADÃO 518 
75. BIANCA PATRICIA CONCEIÇÃO 

BERTOLDO 
BANCÁRIA 180 

76. BRUNA BERTOLDO EMPRESÁRIA 181 
77. JORGE LUIZ ROSCETE EMPRESÁRIO 606 
78. DÉBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE AUXILIAR  315 
79. PAULO DE BARROS TOLENTINO EMPRESÁRIO 962 
80. CAIO AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS UFMT 191 
81. ANTONIA SUELI LOREDO MONTANHER AVROC 135 
82. RAYSA KAROLINE DE OLIVEIRA  UFMT 1000 
83. IONE DA SILVA SERVIDORA PUBLICA 128 
84. PAULO SERGIO GIL NEDERAUER AUXILIAR 969 
85. LUSIANA DE ALMEIDA JUCHNIEVSK ASSISTENTE 758 
86. SEBASTIÃO MARTINS DE ANDRADE BANCÁRIO 1069 
87. JOANA JHULLIE DE LARA LIMA SEDUC 584 
88. SAMUEL LOGRADO DE SOUZA EMPRESÁRIO 1060 
89. LUIS CARLOS ROSA BANCÁRIO 748 
90. MAIKON ADILES FERNANDEZ BUENO UFMT 769 
91. PATRICIA VALERIA DA SILVA ALVES DE 

ALMEIDA 
PROFESSORA 957 

92. RAPHAEL CANDIDO PANIAGO SILVA ACIRESMAT 994 
93. LILIAN APARECIDA CENCI PERBONI PROFESSORA 699 
94. ANDERSON PEREIRA SILVEIRA EMPRESÁRIO 110 
95. ROSANGELA FELIX DE SOUZA OPERADORA DE CAIXA 1041 
96. ROBERTO FREITAS TORMA UFMT 1015 
97. MARIA MARIGI COELHO PSIOCÓLOGA 842 
98. JEAN CARLOS ALVES PEREIRA SERVIDOR PÚBLICO 568 
99. JEFERSON RIBEIRO DE ASSIS BANCÁRIO 571 
100. ISABELE MEGGIATO DE SOUZA 

LOPES 
 535 

101. ADILSON AMORIM DA SILVA  MECANICO 21 
102. MARCOS CABREIRA DE SOUZA SUB GERENTE 799 
103. MARCIA BORGES SUKERT  APOIO ADMINISTRATIVO 778 
104. BRUNO PINHEIRO BRITO AUTONOMO 190 
105. MARIA SUELI BONFIM PROFESSORA 849 
106. ANTONIETA DA SILVA ARAÚJO SERVIDORA PÚBLICA 136 
107. MARIANGELA LEONES CORDEIRO ESTAGIÁRIA 852 
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108. IVANILDO JOSÉ FERREIRA PROFESSOR 544 
109. JOSIANI APARECIDA DE MELLO 

FRANCA 
SERVIDORA PÚBLICA 630 

110. ARNALDO GONÇALVES DA COSTA 
JUNIOR 

UNIC 159 

111. VALDECI SILVA MENDES UFMT 1134 
112. RODENIL GONÇALVES DE JESUS SERVIDOR PÚBLICO 1016 
113. ALESSANDRA MOREIRA ALVES UNIC 51 
114. JULIANO MUNARETTO 

BEVILACQUA 
UFMT 643 

115. EVERTON MORAES MARQUES AUXILIAR 425 
116. ELISANGELA OLIEIRA DE SOUZA SERVIDORA PÚBLICA 393 
117. ANGELA PATRICIA ADAMSKI ESTUDANTE  
118. REINALDO LUIZ MION UFMT 1003 
119. GEZONITA MARIA ISAC ACIRESMAT 487 
120. ANTONIO JOSE DA SILVA AUTONOMO 141 
121. IVANIA FREIRE DA SILVA UFMT 543 
122. WASHINGTON FRAGA BONFIM FUNCIONÁRIO PÚBLICO 1158 
123. MARCOS MATIAS SOUSA CAIXA 801 
124. MARCIO DA SILVA SANTOS GERENTE 791 
125. MARLENE APARECIDA DE CASTRO 

GUTTMANN BATISTA 
PROFESSORA 867 

126. JESSICA MAIARA SOARES 
CORDEIRO 

AUXILIAR 578 

127. SOFIA INÊS NIVEIROS UFMT 1096 
128. CHRISTIANE CAMILO PIRES IFMT 234 
129. MARCIO ALESSANDRO NEMAN DO 

NASCIMENTO  
PROFESSOR 787 

130. LAURA CRISTINA BRUNELI REGO CDL 677 
131. ANA MARTA DIAS GARCIA AUXILIAR 98 
132. CAROLINE GUARAGNI EMPRESÁRIA 224 
133. ENDRE MOIZEIS DA SILVA OF. BOY 407 
134. ANGELA VALLUZ RIBEIRO RAMOZ AUXILIAR 129 
135. DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO EMPRESARIO 330 
136. VALDECI MARIA DA SILVA 

OLIVEIRA 
PEDAGOGA 1133 

137. ANGÉLICA MIRANDA MATOS EMPRESÁRIA 130 
138. ADELICE MORAES DE SOUZA GAMA SIPROS 08 
139. DARCI RODRIGUES DOS SANTOS MINISTRO DO 

EVANGELHO 
304 

140. MAURICIO MARTINS NUNES ESTOQUISTA 881 
141. LUCIANO VITOR ZAGO BRAZIL  PROFESSOR 738 
142. CLEONICE LOGRADO SOUZA 

VIEIRA 
PROFESSORA 260 

143. SIMONI LOVWERDE OLIVEIRA  UFMT 1091 
144. JULIA ZANETTI ROCCA UFMT 633 
145. ANNY KAROLINE FARINELI 

RODRIGUES 
AUXILIAR 132 

146. FLAVIELE DOS SANTOS SOUZA IFMT 452 
147. ERICA PEREIRA DE CAMPOS UFMT 414 
148. DANILO CELESTINO UFMT 299 
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149. ROMILDO PEREIRA CARLOS PROFESSOR 1024 
150. ADILSON SILVA FARIAS JUNIOR ESTAGIÁRIO 25 

 
Todos residentes nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT.  

 
Foram fielmente observados os preceitos estabelecidos no art. 432 e seguintes do 
CPP, sendo que, na falta de urna onde acondicionar os nomes dos jurados e dos 
suplentes, foi determinado pelo MM. Juiz os nomes fossem colocados em um 
envelope e que esse fosse lacrado, o que foi feito pela Gestora, bem assim guardado 
em local seguro no Cartório.  

 
Foi ainda determinada a fiel observância da norma contida no art. 434 do CPP – 
expedição de correspondência de intimação ou a expedição de qualquer outro meio 
hábil para proceder à convocação dos jurados sorteados. Observe quando da 
intimação que deverá constar do mandado ou correspondência de intimação a 
transcrição dos arts. 436 a 446 do CPP. Nada mais havendo, para constar, lavrei o 
presente termo, que vai devidamente assinado. 

 
 

Wagner Plaza Machado Junior 
Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri Popular  

 
 

Jorge Paulo Damante Pereira 
Promotor de Justiça 

 
 

Stalyn Paniago Pereira 
Advogado OAB/MT 6115-B 
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